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Wstęp 

Jednym z celów strategii rozwoju Małopolski na lata 2011–20 jest Rozwój kształcenia zawodo-

wego i wspieranie zatrudnienia. W obecnej dekadzie w obszarze polityki rynku pracy i aktyw-

ności zawodowej działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację strategii mają 

wspierać modernizację i rozwój kształcenia zawodowego oraz wzrost zatrudnienia. Za niezbęd-

ny element strategii działania uznano wzmocnienie relacji i współpracy szkół ze środowiskiem 

pracy w celu zapewnienia możliwości kształcenia praktycznego i doskonalenia zawodowego. 

Upowszechnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej i ukierunkowanie na jej 

praktyczny wymiar ma być odpowiedzią na zmieniające się wymogi rynku pracy oraz potrzebę 

tworzenia efektywnego systemu przechodzenia od edukacji do aktywności zawodowej.

Cele i działania założone w nowej strategii rozwoju województwa małopolskiego są kontynu-

acją prac prowadzonych w obszarze kształcenia zawodowego i rynku pracy w oparciu o po-

przednią strategię. Małopolska jest jedynym regionem, obok województwa dolnośląskiego, 

w którym w sposób kompleksowy zaplanowano wsparcie szkolnictwa zawodowego. Dwa pro-

jekty systemowe w zakresie modernizacji kształcenia zawodowego uczniów i kadr szkolnictwa 

zawodowego mają na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego. Podstawą działań w za-

kresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w regionie stały się badania i rekomen-

dacje wypracowane w ramach kolejnego projektu systemowego, realizowanego przez Woje-

wódzki Urząd Pracy w Krakowie - Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

Dotychczasowe działania w regionie skupiały się przede wszystkim na unowocześnianiu 

bazy techno-dydaktycznej, uzupełnianiu oferty kształcenia, poprawie wyników kształcenia 

mierzonych egzaminami zewnętrznymi. W tym zakresie dostrzegalna jest znaczna poprawa. 

Dalsze starania powinny się koncentrować na: zwiększeniu powszechności przystępowania 

do egzaminów zawodowych i poprawie zdawalności, zmianie sposobu wprowadzania zmian 

w ofercie (większy nacisk na dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy), uczynieniu 

badania losów absolwentów, w tym ich zatrudnialności elementem oceny jakości systemu 

kształcenia, a przede wszystkim na zwiększeniu udziału pracodawców w praktycznym kształ-

ceniu zawodowym.
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Podjęte działania przynoszą już owoce: poziom wykształcenia Małopolan (jeden z najwyż-

szych w Polsce) rośnie, podobnie jak liczba pracujących, bezrobocie utrzymuje się na pozio-

mie niższym, niż średnio w Polsce, co jest szczególnie widoczne w przypadku osób młodych 

(do 25. roku życia). 

Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, prezentuje działania i zmiany, jakie zaszły 

w Małopolsce w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz efekty tych zmian. Obok danych 

statystycznych i administracyjnych, uzyskanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Kra-

kowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie (dane z Systemu Informacji Oświatowej), izb rzemieśl-

niczych, centrów kształcenia praktycznego oraz z Urzędu Statystycznego w Krakowie, wy-

korzystano informacje uzyskane z wydziałów edukacji starostw powiatowych w Małopolsce 

oraz badań i analiz, wykonanych na zlecenie WUP w Krakowie w ramach projektu Małopolskie 

Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Mamy nadzieję, że wnioski z tego obszernego mate-

riału zainspirują dalsze decyzje w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego. Jednocześnie 

dziękujemy wszystkim, których życzliwość i zaangażowanie pozwoliły na przygotowanie tej 

publikacji.

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
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I. Organizacja kształcenia 
zawodowego w województwie 

małopolskim

W Małopolsce funkcjonuje kilkaset szkół zawodowych, jednak ich liczba systematycznie 

maleje (wyjątkiem są tu szkoły specjalne, których liczba utrzymuje się na stałym poziomie). 

W wypadku szkół dla młodzieży największy spadek notuje się w przypadku liceów profi lo-

wanych, co jest wynikiem negatywnej weryfi kacji przydatności wykształcenia oferowanego 

przez tego typu szkoły dla rynku pracy1. Z kolei w przypadku szkół dla dorosłych najwięcej jest 

szkół policealnych, z których większość to szkoły prywatne, i tych szkół dotyczy największy 

spadek liczby. Przyczyny zmniejszania się liczby szkół zawodowych są złożone. Z jednej strony 

wpływa na to sytuacja demografi czna (spadek liczby młodzieży w wieku nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych), jak i nadal obserwowany wzrost aspiracji edukacyjnych, przejawiający 

się między innymi rosnącą liczbą uczniów liceów ogólnokształcących. Z drugiej strony ograni-

czeniem są fundusze. Malejąca liczba szkół publicznych jest wynikiem zmian organizacyjnych 

wymuszanych przez zasobność budżetów jednostek terytorialnych, będących organem pro-

wadzącym szkoły zawodowe. W przypadku szkół prywatnych potrzebę ich istnienia weryfi ku-

je rynek. Do zmniejszenia zainteresowania nauką w szkołach dla dorosłych przyczynia się też 

zawieszenie obowiązku zasadniczej służby wojskowej (od 1 stycznia 2010 roku).

1 Zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty licea profi lowane zostaną zlikwidowane poprzez wstrzymanie 

naboru.
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Liczba szkół zawodowych w Małopolsce w podziale na typy

typ szkoły 2007 2008 2009 2010

szkoły zawodowe dla młodzieży (bez 

specjalnych)
439 415 381 376

licea profi lowane 83 65 38 30

technika 187 178 175 175

technika uzupełniające 3 4 3 2

zasadnicze szkoły zawodowe 135 132 133 134

szkoły policealne 31 36 32 35

szkoły zawodowe specjalne 57 57 60 60

licea profi lowane 3 3 3 2

technika 2 2 2 2

technika uzupełniające 1 1 1 1

zasadnicze szkoły zawodowe 25 26 27 26

ponadgimnazjalne szkoły przysposabiające do 

pracy zawodowej
22 24 26 28

szkoły policealne 4 1 1 1

szkoły zawodowe dla dorosłych 326 310 291 269

licea profi lowane 2 2 3 2

technika 10 7 6 6

ponadpodstawowe średnie szkoły zawodowe 11 4 - -

technika uzupełniające 72 63 58 57

zasadnicze szkoły zawodowe 7 8 9 11

szkoły policealne 224 226 215 193

razem szkół zawodowych 822 782 732 705

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 1NZwMS01/201

Spadek liczby szkół nie oddaje w pełni zakresu zmian, jakie zachodzą w obszarze szkolnictwa 

zawodowego. Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych z organami prowadzącymi większo-

ści szkół zawodowych w regionie2, najczęstszym sposobem na usuwanie zagrożenia likwidacją 

placówek jest łączenie: szkół (w zespoły) czy klas (oddziałów w klasy wielozawodowe). Inną 

metodą jest zmiana kierunków kształcenia – najczęściej na kierunki o podobnym profi lu.

Według informacji uzyskanych od wydziałów edukacji w starostwach powiatowych w ostat-

nich dwóch latach szkolnych w większości powiatów nie likwidowano szkół i kierunków 

kształcenia, poza liceami profi lowanymi. Jeśli jakiś kierunek nie cieszył się powodzeniem 

wśród młodzieży, a nabory dały słaby lub żaden rezultat, klasa nie była uruchamiana w danym 

roku. Gdy taka sytuacja się utrzymywała, podejmowano decyzje o łączeniu klas (w wieloza-

wodowe) lub całych szkół. Przyczyną ostrożnych działań jest głównie ochrona miejsc pracy 

nauczycieli. W kilku powiatach, w których zlikwidowano kierunki kształcenia, otwarto lub pla-

nuje się uruchomić kierunki o podobnym profi lu zawodowym. Przykładowo w związku ze 

spadkiem zainteresowania młodzieży i pracodawców ze Skawiny zawodem „elektryk” kieru-

nek ten zastąpi zawód „energetyk”, na który zapotrzebowanie zgłosiła elektrownia.

Najczęściej zamykano lub zawieszano oddziały kształcące w zawodach mechanicznych 

i w rolnictwie.

2 W okresie sierpień–listopad 2011 przeprowadzono wywiady telefoniczne i ankiety pocztowe z pracownikami, 

w tym naczelnikami lub dyrektorami wydziałów edukacji starostw powiatowych z województwa małopolskiego.
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Powoli przybywa szkół zawodowych prowadzonych nie przez administrację (szkoły „resor-

towe”) czy jednostki samorządowe, ale przez organizacje pracodawców, stowarzyszenia lub 

przedsiębiorców. Ofertę szkół uzupełniają jeszcze centra kształcenia praktycznego, centra 

kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz Ochotni-

cze Hufce Pracy.

Z roku na rok maleje liczba uczniów szkół zawodowych. Udział uczniów poszczególnych 

typów szkół utrzymywał się na przestrzeni ostatnich trzech lat na zbliżonym poziomie. 

Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych według typów szkół

typy szkół 2008/09 2009/10 2010/11

liceum ogólnokształcące 70 423 67 945 65 366

liceum profi lowane 4 631 3 115 2 466

szkoła policealna 27 371 19 590 20 878

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 529 564 620

technikum 53 655 51 390 50 025

zasadnicza szkoła zawodowa 23 903 23 292 22 414

szkoły uzupełniające (licea ogólnokształcące i technika) 12 265 8 373 8 505

inne 155 - -

razem 192 932 174 269 170 274

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS02/201

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych według typów szkół w Małopolsce

szkoły uzupełniające (LO i T)zasadnicza szkoła zawodowatechnikum

szkoła policealnaliceum profilowaneliceum ogólnokształcące

2009/10

2008/09 36,5%

2,4%

1,8%

39%

14,2%

11,2%

27,8%

29,5%

12,4%

13,4%

6,4%

4,8%

2010/11

1,4%

38,4% 12,3% 29,4% 13,2% 5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS03/201
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W roku szkolnym 2010/11 wzrosła liczba powiatów, w których nie było uczniów uczęszczają-

cych do liceów profi lowanych. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym udział uczniów 

szkół zasadniczych spadł w dziewięciu powiatach (najwięcej w powiecie gorlickim – o 2 punk-

ty procentowe oraz w wadowickim – o 1,3 punktu procentowego), w 10 wzrósł (najbardziej 

w powiecie dąbrowskim – o 2 p.p., kosztem liceów ogólnokształcących i techników, oraz 

w tarnowskim – o 1,3 p.p.). Udział uczniów liceów ogólnokształcących spadł w połowie po-

wiatów województwa małopolskiego (najbardziej w powiecie tarnowskim – o 2,6 p.p., w no-

wotarskim – o 1,4 p.p. i w wielickim o 1,1 p.p.), w pozostałych wzrósł (najbardziej w powiecie 

proszowickim – o niemal 3 p.p., w oświęcimskim – o 1,5 p.p. oraz w bocheńskim i wadowic-

kim – o 1,2 p.p.). Udział techników wzrósł w większości powiatów (wyjątki stanowiły powiaty: 

proszowicki – spadek o 2,4 p.p., miechowski – o 1,7 p.p., krakowski i olkuski po 0,5 p.p. oraz 

dąbrowski i nowosądecki – o niecałe 0,3 p.p.).

Zmiana liczby uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2010/11 

w stosunku do roku poprzedniego według typów szkół w powiatach

powiat
liceum 

ogólnokształcące
liceum profi lowane technikum

zasadnicza szkoła 

zawodowa

bocheński �  1,21% �  -1,17% -0,04% 0%

brzeski �  -0,72% 0% �  1,18% �  -0,46%

chrzanowski �  -0,79% 0% �  1,33% �  -0,54%

dąbrowski �  -1,73% 0% � -0,25% �  1,98%

gorlicki �   0,46% 0% �  1,56% � -2,02%

krakowski 0,15% 0,2% � -0,52% 0,17%

limanowski �  -0,92% 0% �  1,02% -0,11%

Kraków �  -0,25% �  -0,36% �  0,41% 0,19%

Nowy Sącz �  0,51% �  -0,53% �  0,26% �  -0,24%

miechowski �  0,55% �   0,85% � -1,71% �  0,31%

myślenicki � -0,76% 0,02% �  0,4% �  0,33%

nowosądecki �  1,15% �  -0,4% �  -0,28% �  -0,46%

nowotarski � -1,39% -0,18% �  0,55% �  1,02%

olkuski �  0,32% �  -0,33% �  -0,53% �  0,55%

oświęcimski �  1,52% �  -1,81% �  0,24% 0,05%

proszowicki �  2,86% �  -0,32% �  -2,44% -0,1%

suski � -0,32% -0,06% -0,04% �  0,42%

Tarnów �  -0,45% �  -0,55% �  1,16% -0,16%

tarnowski �  -2,65% �  -0,42% �  1,79% �  1,28%

tatrzański �  0,6% �  2,05% � 1,25% 0,2%

wadowicki �  1,2% -0,04% 0,16% �  -1,33%

wielicki � -1,13% 0% � 1,76% �  -0,63%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS04/201
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Uczniowie według typów szkół w powiatach w roku szkolnym 2010/11

zasadnicza szkoła zawodowatechnikum

liceum profilowaneliceum ogólnokształcące

wielicki

wadowicki

tatrzański

Tarnów

tarnowski

suski

proszowicki

oświęcimski

olkuski

Nowy Sącz

nowotarski

nowosądecki

myślenicki

miechowski

limanowski

Kraków

krakowski

gorlicki

dąbrowski

chrzanowski

brzeski

bocheński

42% 36% 22%

36% 42% 19%

25% 54% 21%

55% 33% 12%

32% 43% 25%

39% 42% 17%

31% 5% 36% 28%

44% 34% 19%

51% 36% 10%

52% 32% 16%

45% 6% 22% 26%

36% 46% 18%

33% 43% 22%

29% 8% 56% 7%

39% 40% 22%

58% 30% 10%

50% 8% 26% 17%

37% 47% 16%

46% 26% 28%

53% 37% 10%

33% 41% 26%

37% 42% 18%

3%

2%

3%

3%

1%

3%

2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS05/201

W 2010 roku szkoły zawodowe dla młodzieży ukończyło 29,3 tys. absolwentów. 56% z nich 

stanowili absolwenci techników, 35% absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, 5% – ab-

solwenci liceów profi lowanych i 4% – absolwenci szkół policealnych.
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Absolwenci zawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży według 

typu szkół i powiatów w Małopolsce w 2010 roku

jednostka terytorialna szkoły ogółem

w tym

szkoły dla 

młodzieży bez 

specjalnych

szkoły specjalne dla 

młodzieży

powiat bocheński 1 159 877 11

powiat brzeski 801 710 12

powiat chrzanowski 496 360 33

powiat dąbrowski 346 346 0

powiat gorlicki 1 200 964 24

powiat krakowski 651 525 6

Kraków 8 179 3 546 251

powiat limanowski 1 124 1 042 10

powiat miechowski 509 359 7

powiat myślenicki 1 289 1 151 21

powiat nowosądecki 986 956 0

Nowy Sącz 1 990 1 316 28

powiat nowotarski 1 398 1 119 22

powiat olkuski 793 651 18

powiat oświęcimski 1 640 1 266 29

powiat proszowicki 357 306 0

powiat suski 889 696 3

powiat tarnowski 785 736 0

Tarnów 2 252 1 417 48

powiat tatrzański 687 555 4

powiat wadowicki 1 292 1 213 22

powiat wielicki 485 428 0

województwo małopolskie 29 308 20 539 549

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 1NZwMS06/201

W przypadku szkół specjalnych większość absolwentów ukończyła zasadniczą szkołę zawo-

dową (371 osób), zdecydowanie mniej było absolwentów szkół przysposabiających do pra-

cy (77 osób, z czego 34 ukończyło szkołę zlokalizowaną w Krakowie) oraz techników, szkół 

policealnych i liceów profi lowanych (odpowiednio 44, 36 i 21 – wszyscy byli absolwentami 

szkół z Krakowa). Dostęp do szkół zawodowych specjalnych jest w Krakowie zdecydowanie 

łatwiejszy niż w innych powiatach.

W większości powiatów liczba absolwentów techników przewyższała w 2010 roku liczbę ab-

solwentów zasadniczych szkół zawodowych. Tylko w dwóch powiatach – dąbrowskim i no-

wotarskim – absolwenci zasadniczych szkół zawodowych stanowili więcej niż połowę osób 

kończących szkoły zawodowe w powiecie. Absolwenci techników stanowili największą część 

wszystkich absolwentów w powiatach: miechowskim (83%), olkuskim (73%), chrzanowskim 

(72%), nowosądeckim (65%) oraz gorlickim (63%).

W aneksie tabelarycznym, który jest dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej w serwisie 

internetowym www.obserwatorium.malopolska.pl, znajdują się informacje o liczbie absol-

wentów w poszczególnych powiatach oraz o prognozowanej liczbie absolwentów szkół za-

wodowych według zawodów w roku szkolnym 2011/12.
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II. W jakich zawodach kształci się 
w Małopolsce?

W województwie małopolskim w roku szkolnym 2010/11 w szkołach ponadgimnazjal-

nych nauczano 111 zawodów, z czego: 51 zawodów w zasadniczych szkołach zawodowych 

(w tym 43 zawodów uczyli się młodociani pracownicy), w 50 zawodach kształcili się uczniowie 

techników, w 16 – uczniowie techników uzupełniających. W 61 zawodach kształcono słucha-

czy szkół policealnych. Poniższe tabele i wykresy prezentują zawody, które charakteryzowały 

się w ostatnich trzech latach szkolnych największym zainteresowaniem uczniów z wyszcze-

gólnieniem informacji, które zawody cieszyły się rosnącym zainteresowaniem, a które traciły 

na popularności.

Zawody o wysokiej i rosnącej popularności nauczane w zasadniczych szkołach 

zawodowych w województwie małopolskim 

2008/09 2009/10 2010/11

fryzjer 2 254 2 413 2 561

technolog robót wykończeniowych w budownictwie 355 678 1 045

elektromechanik pojazdów samochodowych 448 496 504

górnik eksploatacji podziemnej 0 68 120

posadzkarz 23 277 268

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS07/201
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Zawody tracące na popularności nauczane w zasadniczych szkołach 

zawodowych w województwie małopolskim 

2008/09 2009/10 2010/11

kucharz małej gastronomii 3 417 3 178 3 096

sprzedawca 2 100 2 012 1 811

murarz 1 948 1 959 1 619

stolarz 1 255 1 147 1 064

cukiernik 1 099 967 926

monter instalacji i urządzeń sanitarnych 897 875 787

ślusarz 716 580 398

piekarz 577 414 386

operator obrabiarek skrawających 309 247 161

mechanik-monter maszyn i urządzeń 249 203 190

monter-elektronik 214 169 106

malarz-tapeciarz 209 157 149

monter izolacji budowlanych 165 168 100

rzeźnik-wędliniarz 152 123 103

krawiec 117 86 53

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS08/201

Warto zauważyć, że pomimo nominalnego spadku liczby uczniów w zawodzie kucharz małej 

gastronomii, jego udział w liczbie uczniów zasadniczych szkół zawodowych rósł (wynosił 30% 

w roku szkolnym 2008/09, 31% w 2009/10 i 33% w 2010/11). Oznacza to, że spadek zaintere-

sowania tym zawodem jest pozorny: zmniejszenie liczby uczniów wynikało z mniejszej liczby 

uczniów w szkołach zawodowych w ogóle, w tym w ZSZ, podczas gdy udział uczniów szkół 

zawodowych w tym zawodzie zwiększał się. Podobnie było w przypadku większości prezen-

towanych w tabeli zawodów nauczanych w zasadniczych szkołach zawodowych, to znaczy 

nominalnemu spadkowi liczby uczniów nie towarzyszył spadek udziału. Była to sytuacja wy-

raźnie odmienna od tej w szkołach policealnych i technikach, gdzie spadkowi nominalnemu 

towarzyszył zwykle spadek udziału. Niemniej oznacza to potencjalnie mniejszy dopływ pra-

cowników na rynek pracy w perspektywie najbliższych lat.

Zawody o wysokiej i rosnącej popularności nauczane w szkołach policealnych 

w województwie małopolskim 

2008/09 2009/10 2010/11

technik administracji 3 414 2 958 3 280

technik usług kosmetycznych 1 989 2 223 2 208

technik BHP 924 828 1 202

technik organizacji reklamy 474 424 906

technik farmaceutyczny 582 723 720

technik usług fryzjerskich 585 705 715

technik logistyk 455 305 540

technik masażysta 364 409 515

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS09/201
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Zawody tracące na popularności nauczane w szkołach policealnych 

w województwie małopolskim

2008/09 2009/10 2010/11

technik informatyk 4 518 1 998 1 675

technik obsługi turystycznej 3 137 1 741 1 580

technik rachunkowości 1 071 894 737

technik ochrony fi zycznej osób i mienia 1 273 638 496

technik ekonomista 532 184 113

fototechnik 267 196 160

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS10/201

Zawody o rosnącej popularności nauczane w technikach

w województwie małopolskim

2008/09 2009/10 2010/11

technik informatyk 5 312 5 723 5 824

technik budownictwa 4 288 4 325 4 422

technik pojazdów samochodowych 535 1 112 1 841

technik usług fryzjerskich 1 085 1 198 1 363

technik obsługi turystycznej 561 685 1 144

kelner 878 1 010 1 025

technik logistyk 615 814 976

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS11/201

Zawody tracące na popularności nauczane w technikach

w województwie małopolskim

2008/09 2009/10 2010/11

technik ekonomista 7 610 6 658 5 895

technik mechanik 5 998 4 869 4 031

technik żywienia i gospodarstwa domowego 3 592 3 165 2 656

technik elektronik 3 191 2 724 2 423

technik handlowiec 2 756 2 267 1 903

technik architektury krajobrazu 1 507 1 503 1 427

technik mechatronik 1 003 989 911

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS12/201

Wzrost zainteresowania kształceniem w danym zawodzie skłania dyrektorów szkół do two-

rzenia nowych oddziałów, w których młodzież może się go uczyć. Z informacji uzyskanych 

z wydziałów edukacji w starostwach powiatowych wynika, że w latach 2009–2011 nowe 

kierunki kształcenia uruchomiono w 13 powiatach. Otwieranie nowych kierunków kształ-

cenia zawodowego jest reakcją na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców lub na za-

interesowanie młodzieży. Uzyskiwanie informacji o zainteresowaniu ze strony pracodawców 

odbywa się najczęściej za pośrednictwem powiatowej rady zatrudnienia, w której przedsię-

biorcy mają swoich przedstawicieli. Preferencje pracodawców znane są również dyrekcjom 
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szkół, które z nimi współpracują w ramach organizacji praktycznej nauki zawodu. Ponadto 

planując uruchomienie nowych kierunków, szkoły i starostwa korzystają z informacji przy-

gotowywanych przez powiatowe urzędy pracy, a te z kolei bazują na własnych rejestrach 

i badaniach. Jako źródło informacji o potrzebach rynku pracy traktuje się też publikacje Wo-

jewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w tym raporty i analizy Małopolskiego Obserwato-

rium Rynku Pracy i Edukacji. Informacje o zainteresowaniu młodzieży podejmowaniem nauki 

w konkretnych zawodach są uzyskiwane zazwyczaj na dwa sposoby – mniej i bardziej sfor-

malizowany. W pierwszym wypadku są to zazwyczaj zapytania i zgłoszenia młodzieży bezpo-

średnio do szkół. Drugą metodą jest ankieta, prowadzona najczęściej przez szkoły zawodowe 

lub poradnie psychologiczne.

Zainteresowanie pracodawców i młodzieży miało też wpływ na zwiększenie liczby oddzia-

łów, w których nauczane są zawody szczególnie poszukiwane (np. zawody informatyczne 

w Nowym Sączu) czy na otwarcie klas o bardziej wyspecjalizowanym profi lu (jak w powiecie 

miechowskim, gdzie zamiast dość ogólnego zawodu technika mechanika uruchomiono klasę 

w zawodzie technik samochodowy).

Najpopularniejsze zawody, w których w ostatnich latach uruchamiano naukę, to te 

związane z hotelarstwem i gastronomią, z informatyką i robotami wykończeniowymi 

w budownictwie. Popularne były również zawody związane z naprawą pojazdów, a także 

zawód technik organizacji reklamy.
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III. Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu jest uważana za element kształcenia zawodowego, który w naj-

większym stopniu decyduje o przydatności absolwenta dla rynku pracy. Zarówno przedsta-

wiciele rzemiosła, jak i zrzeszeń pracodawców od lat mówią o potrzebie położenia większego 

nacisku na ten element nauki. Wzmocnienie praktycznego kształcenia zawodowego jest rów-

nież jednym z założeń nowej reformy systemu kształcenia zawodowego. Za najlepszą formę 

przygotowania do zawodu uważa się naukę u pracodawcy. Niestety, jej dostępność nie jest 

wystarczająca. Porównując na przykładzie ostatniego roku szkolnego liczbę „miejsc” odbywa-

nia zajęć praktycznych3 (patrz poniższa tabela4) z liczbą uczniów w poszczególnych typach 

szkół można stwierdzić, że z zajęć u pracodawcy skorzystało około 63% uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych, około 11% uczniów szkół policealnych i niespełna 4% uczniów techników. 

Dodatkowo około 1,5% uczniów zasadniczych szkół zawodowych i 0,5% uczniów szkół police-

alnych odbywało zajęcia praktyczne w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Oferta zajęć 

praktycznych jest uzupełniana przez same szkoły w pracowniach bądź warsztatach, a także 

przez inne instytucje edukacyjne jak centra kształcenia praktycznego i ustawicznego.

3 Praktyczna nauka zawodu odbywa się w dwóch głównych formach: zajęć praktycznych, odbywających się sys-

tematycznie w ciągu roku szkolnego przez cały okres nauki, oraz praktyk zawodowych, które trwają od dwóch 

do czterech tygodni w przedostatnim lub ostatnim roku nauki. Obie formy różnią się celem: zajęcia praktyczne 

służą opanowaniu umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, praktyki 

zawodowe mają pozwolić na zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych 

warunkach pracy. Zajęcia praktyczne są organizowane dla uczniów wszystkich typów szkół zawodowych, 

praktyki – dla uczniów techników i szkół policealnych.

4 Dane w tabeli prezentują, ilu uczniów odbyło zajęcia praktyczne w danym miejscu. Nie oznacza to łącznej licz-

by uczniów, którzy odbyli zajęcia praktyczne w danym typie miejsca, gdyż z dużym prawdopodobieństwem 

mogło się zdarzyć, że ci sami uczniowie korzystali z zajęć w centrach kształcenia praktycznego i pracowniach 

szkolnych albo u kilku pracodawców. W związku z tym sumowanie danych tabeli w wierszach byłoby nie-

uprawnione, a dane nie pozwalają na pełną weryfi kację liczby uczniów poszczególnych typów szkół, którzy 

w roku szkolnym 2010/11 odbyli zajęcia praktyczne.
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Miejsce odbywania zajęć praktycznych w ramach praktycznej nauki zawodu 

w roku szkolnym 2010/11
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zasadnicza szkoła 

zawodowa
1 136 241 1 831 23 14 157 352 4 791

technikum 1 761 22 6 834 141 1 997 17 3 645

technikum uzupełniające 

dla absolwentów ZSZ
75 0 252 0 48 6 87

szkoła policealna 132 0 4 496 0 2 386 103 953

szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy
0 0 122 0 0 0 42

razem 3 104 263 13 535 164 18 588 478 9 518

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS13/201

W przypadku szkół technicznych i policealnych istotnym aspektem praktycznej nauki zawodu 

są praktyki zawodowe. Również w ich przypadku liczba miejsc u pracodawców i w indywi-

dualnych gospodarstwach rolnych nie zaspokaja całego zapotrzebowania. W roku szkolnym 

2010/11 ponad 3 000 uczniów odbywało praktyki w szkole lub centrach kształcenia.

Miejsce odbywania praktyk zawodowych w roku szkolnym 2010/11
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technikum 940 44 710 85 16 624 121 720

technikum uzupełniające 

dla absolwentów ZSZ 
12 0 0 0 647 19 30

szkoła policealna 84 10 299 0 7 122 195 251

razem 1 036 54 1 009 85 24 393 335 1 001

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS14/201

Ponieważ szkoły policealne kształcą głównie dorosłych, z których znaczna część pracuje, 

można uznać, że w zakresie zwiększania dostępności praktycznej nauki zawodu nacisk powi-

nien być kładziony głównie na technika i zasadnicze szkoły zawodowe.

Dzięki współpracy czterech największych centrów kształcenia praktycznego w wojewódz-

twie5 z Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji uzyskaliśmy informacje na temat 

ich oferty i liczby uczniów, którzy z niej skorzystali w ostatnich latach. Informacje te pozwoliły 

wskazać zawody, w których stosunkowo trudno jest zapewnić uczniom zdobywanie prak-

5 Według informacji z centrów kształcenia praktycznego zlokalizowanych w Nowym Sączu, Oświęcimiu, Tarno-

wie i Krakowie w roku szkolnym 2010/11 z ich oferty skorzystało ponad 2,5 tys. uczniów kształcących się

w 28 zawodach.
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tycznych umiejętności zawodowych u pracodawców. Wśród nich więcej jest zawodów tech-

nicznych niż nauczanych w ZSZ.

Liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w centrach 

kształcenia praktycznego według najpopularniejszych zawodów

typ szkoły
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technik elektronik 615 7% 657 0% 660 11% 734

technik mechanik 472 29% 611 -7% 568 -2% 557

technik mechatronik 207 7% 222 18% 261 48% 387

technik informatyk 73 111% 154 47% 226 48% 334

technik elektryk 185 -17% 153 2% 156 62% 252

technik pojazdów 

samochodowych
31 229% 102 45% 148 57% 232

mechanik pojazdów 

samochodowych
198 -8% 182 2% 185 22% 226

technolog robót 

wykończeniowych 

w budownictwie

10 740% 84 60% 134 45% 194

technik BHP 15 240% 51 94% 99 79% 177

technik budownictwa 230 -7% 215 -38% 134 -7% 125

górnik eksploatacji 

podziemnej
0  0  65 83% 119

elektromechanik 30 107% 62 95% 121 -22% 94

monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych
103 6% 109 3% 112 -37% 71

ślusarz 72 7% 77 -36% 49 43% 70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z CKP. Zmiana r/r oznacza zmianę wartości

w stosunku do roku poprzedniego. 1NZwMS15/201

Ponadto CKP oferowały kursy, pozwalające na uzupełnienie kwalifi kacji lub przygotowują-

ce do zdobycia uprawnień. Były to kursy spawalnicze, okołobudowlane, elektryczne, a także 

z zakresu programowania (głównie programowania sterowników) oraz diagnostyki i me-

chaniki pojazdowej. W sumie w roku szkolnym 2010/11 z oferty szkoleń w CKP skorzystało 

417 uczniów.

Młodociani pracownicy to kategoria młodzieży uczącej się zawodu, która największą część 

nauki odbywa u pracodawcy. Młodociani pracownicy uczą się zawodu pracując na podstawie 

umowy o pracę i otrzymując za to niewielkie wynagrodzenie. Pracodawca może wniosko-

wać do Ochotniczych Hufców Pracy o refundację wynagrodzenia młodocianego pracownika 

z Funduszu Pracy. Większość młodocianych teoretyczną naukę zawodu oraz naukę przed-

miotów ogólnych odbywa w zasadniczych szkołach zawodowych. Pozostali odbywają zajęcia 

teoretyczne w formach pozaszkolnych, najczęściej w ośrodkach dokształcania i doskonalenia 

zawodowego. Młodociani pracownicy stanowią około 55% wszystkich uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych.
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Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych i młodocianych pracowników

10 819 10 769 9 945

13 084 12 523
12 469

2008/09 2009/10 2010/11

młodociani pracownicy pozostali  uczniowie ZSZ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS16/201

Najwięcej młodocianych pracowników uczy się zawodu fryzjera – ponad 2 tys. Nieco 

mniej jest młodocianych przygotowujących się do wykonywania zawodu mechanika pojaz-

dów samochodowych – ponad 1,8 tys., uczących się zawodu sprzedawca – ponad 1,5 tys., 

a także kucharza małej gastronomii – ponad 1,4 tys. Fryzjer i sprzedawca są też profesjami 

o dość wysokim udziale młodocianych pracowników w ogóle uczących sie zawodu (odpo-

wiednio 87% i 84%). W zawodach takich jak monter izolacji budowlanych, monter izolacji 

przemysłowych oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego wszyscy ucznio-

wie łączą naukę z pracą.
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Zawody, w których największa liczba młodocianych pracowników uczy się 

w zasadniczej szkole zawodowej
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fryzjer 2 157 96% 2 142 89% 2 217 87%

mechanik pojazdów samochodowych 1 528 39% 1 703 42% 1 805 45%

sprzedawca 1 838 88% 1 662 83% 1 518 84%

kucharz małej gastronomii 1 487 44% 1 302 42% 1 414 46%

murarz 976 50% 1 037 53% 915 57%

stolarz 873 70% 792 69% 753 71%

cukiernik 728 66% 547 57% 548 59%

monter instalacji i urządzeń sanitarnych 482 54% 468 53% 454 58%

blacharz samochodowy 390 68% 298 65% 398 73%

elektryk 287 42% 317 44% 332 53%

piekarz 523 91% 348 84% 322 83%

technolog robót wykończeniowych 

w budownictwie
67 19% 137 20% 231 22%

ślusarz 341 48% 278 48% 224 56%

lakiernik 159 68% 194 72% 196 74%

elektromechanik pojazdów 

samochodowych
165 37% 187 38% 191 38%

posadzkarz 110 30% 114 41% 119 44%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS17/201
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Zawody o najwyższym odsetku młodocianych pracowników w liczbie uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych
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monter izolacji budowlanych 165 100% 168 100% 100 100%

monter izolacji przemysłowych - - - - 50 100%

operator maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego
29 100% 35 100% 35 100%

rzeźnik-wędliniarz 124 82% 114 93% 101 98%

tapicer 104 96% 95 97% 79 93%

kamieniarz 47 98% 42 98% 34 89%

fryzjer 2 157 96% 2 142 89% 2 217 87%

sprzedawca 1 838 88% 1 662 83% 1 518 84%

piekarz 523 91% 348 84% 322 83%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 1NZwMS18/201

Dostępne źródła danych administracyjnych nie pozwoliły określić dokładnej liczby pracowni-

ków młodocianych ani liczby pracodawców, którzy ich zatrudniają. Pewne wyobrażenie dają 

informacje od pracodawców zatrudniających co najmniej 10 pracowników – są oni zobowią-

zani corocznie składać w urzędzie statystycznym „Sprawozdanie o pracujących, wynagrodze-

niach i czasie pracy” za poprzedni rok. Według tego sprawozdania w województwie małopol-

skim młodociani obsadzali w ostatnich latach 4–5,4 tys. etatów6. Ich liczba rośnie w branży 

budowlanej oraz w sekcji zakwaterowanie i gastronomia7.

Niedobór miejsc pracy, dzięki którym uczniowie szkół zawodowych mogą w praktyce naby-

wać niezbędne kwalifi kacje, jest problemem zarówno dla systemu kształcenia, jak i dla rynku 

pracy. Pracodawcy pytani w różnych badaniach o skłonność do zatrudniania absolwentów 

zwracają uwagę na ich słabe przygotowanie do wykonywania zawodu (głównie praktycz-

ne) jako jedną z głównych barier. Jednak nabycie doświadczenia w wykonywaniu obowiąz-

ków zawodowych jest najbardziej efektywne, gdy odbywa się na realnym stanowisku pracy, 

a efekty tego procesu zależą przede wszystkim od zaangażowania wszystkich uczestników 

– pracodawcy, szkoły i ucznia. Nie wystarczy zatem, aby uczeń „był” na praktykach czy przy-

gotowaniu zawodowym – chodzi o to, by nauczył się wykonywać konkretne czynności. Choć 

prawo oświatowe precyzuje, jak powinna wyglądać praktyczna nauka zawodu, nie zawsze 

jest ona realizowana zgodnie z przepisami i programem. Pytania o przyczyny takiego (złego) 

stanu rzeczy spotykają się zwykle z odpowiedziami o winie innych: szkoły za mało się angażu-

ją, uczniowie charakteryzują się niskim poziomem inteligencji i zaangażowania, pracodawcy 

nie chcą przyjmować albo traktują uczniów jak zbędny ciężar i zlecają im sprzątanie. 

6 Ze względu na szczególne przepisy, dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników, ta kategoria osób nie 

może być zatrudniania w pełnym wymiarze godzin w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodo-

wego.

7 Tabela prezentująca szczegółowo zmiany liczby etatów zajmowanych przez młodocianych pracowników 

według sekcji PKD znajduje się w aneksie tabelarycznym do raportu, dostępnym w formie elektronicznej na 

stronie www.obserwatorium.malopolska.pl.



Nauka zawodu w Małopolskich szkołach 2011

23www.obserwatorium.malopolska.pl

W 2008 roku w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji WUP 

w Krakowie zlecił wykonanie badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopol-

skich przedsiębiorców8. Dzięki badaniu ilościowemu przedsiębiorców prowadzących prak-

tyczną naukę zawodu oraz badaniu jakościowemu kierowników praktycznej nauki zawodu 

w szkołach zawodowych zdiagnozowano sytuację w tym zakresie oraz stworzono rekomen-

dacje mające na celu usprawnienie systemu nauki zawodu w Małopolsce. Mimo zaangażowa-

nia szeroko pojętego środowiska (przedstawicieli szkół zawodowych, izb i cechów rzemieślni-

czych oraz innych stowarzyszeń przedsiębiorców) w opracowanie raportu, a także w dyskusję 

na temat wyników badania, oceny kształcenia zawodowego i jego efektów nie uległy znaczą-

cej poprawie. W tym roku postanowiono powtórzyć badanie w mniejszej skali9, skupiając się 

przede wszystkim na dobrych praktykach, to znaczy na tych rozwiązaniach, które uczniom, 

szkołom i pracodawcom przynoszą najwięcej korzyści. Przebadano 18 pracodawców z terenu 

Małopolski, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu oraz dwie szkoły prowadzone przez 

pracodawców (szkoły cechowe). Część z nich wskazywała na malejące zainteresowanie nauką 

zawodu wśród młodzieży – pracodawcy mieli problem z przyjęciem uczniów na praktykę lub 

przygotowanie zawodowe. Pozostali deklarowali w tym zakresie stabilną sytuację.

Efektywność praktyk w przedsiębiorstwie zależy przede wszystkim od pełnego za-

angażowania pracodawców, szkoły i praktykantów w pozyskanie umiejętności za-

wodowych. W przypadku tych ostatnich pracodawcy podkreślali, że nie sposób nauczyć 

praktycznego wykonywania zawodu kogoś, kto nie jest nim zainteresowany, a dany kierunek 

kształcenia wybrał przypadkowo. Zwracano też uwagę na duże znaczenie doradztwa zawo-

dowego. Równie istotny jest odpowiedni wybór czasu odbywania praktyk w zakładzie pracy 

oraz zgodność nauczania teoretycznego i praktycznego z nauką realizowaną na stanowisku 

pracy. Zdaniem przedsiębiorców przysyłanie na praktyki uczniów, którzy nie znają zagadnień 

teoretycznych, jest stratą czasu dla zakładu i dla młodzieży. Ponadto w niektórych szkołach 

i zawodach uczy się przestarzałych technologii, nie mających wiele wspólnego z dzisiejszą 

praktyką w branży.

Istnieje zależność pomiędzy motywacjami pracodawców do przyjmowania młodzieży a efekta-

mi przygotowania zawodowego na stanowisku pracy. Im bardziej pracodawca jest świadomy, 

co chce osiągnąć zatrudniając praktykantów czy młodocianych pracowników, tym większe ko-

rzyści mogą odnieść strony zaangażowane w naukę zawodu. Najczęściej wskazywane korzyści 

dla pracodawców to: możliwość przygotowania zawodowego swojego przyszłego pracownika 

i pozyskanie dodatkowych rąk do pracy – na czas odbywania praktycznej nauki zawodu, ale 

też na okresy, kiedy potrzeba dodatkowych pracowników (np. w sezonie wakacyjnym). Duzi 

pracodawcy wskazywali też na możliwość poznania praktykantów i wyboru spośród nich naj-

lepszych, czyli sprawdzenia możliwości zatrudnionego przed zaproponowaniem mu posady. 

Podkreślano też promocyjny wymiar organizacji praktycznej nauki zawodu – dzięki niej fi rma 

zyskuje renomę jako miejsce dobre do pracy, a także jako podmiot posiadający profesjonalne 

kadry, które znają się na danej działalności i potrafi ą przekazywać rzetelną wiedzę. Dla części 

pracodawców istotne są też korzyści psychologiczne – możliwość podzielenia się swoją wiedzą 

i doświadczeniem, „przekazania” zawodu kolejnemu pokoleniu (szczególnie w zawodach rze-

mieślniczych) oraz pomocy młodym w jego zdobyciu. Wspomniane refundacje kosztów zwią-

zanych z przygotowaniem zawodowym uczniów oraz refundacje wynagrodzeń pracowników 

młodocianych nie są istotnym motywatorem. Kwoty wsparcia są minimalne, nie wszyscy z nich 

korzystają, a część dopłaca do wynagrodzeń ponad ustawowe kwoty.

8 Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopol-

skich przedsiębiorców, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2009.

9 Przykłady dobrych praktyk w zakresie praktycznej nauki zawodu. Raport z badań jakościowych, Kraków: BCMM 

Badania marketingowe, listopad 2011.
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Jakość praktycznej nauki zawodu zależy również od tego, jak został nawiązany kon-

takt między uczniem, pracodawcą i szkołą oraz jak wygląda współpraca szkoły i praco-

dawcy. Zdaniem części przedsiębiorców inicjatywa leży po stronie fi rmy – to ona jest w stanie 

ocenić, ilu praktykantów czy młodocianych pracowników jest w stanie przyjąć i jakie umie-

jętności im przekazać. Bardzo cenna jest też inicjatywa uczniów: jako przejaw zaangażowania 

w naukę zawodu jest postrzegana taka aktywność jak złożenie dokumentów aplikacyjnych 

czy osobista wizyta w fi rmie. Okolicznością sprzyjającą nawiązaniu współpracy szkoła – pra-

codawca jest fakt zatrudniania przez fi rmę absolwentów danej szkoły, pod warunkiem, że 

szkoła utrzymuje z absolwentami dobre relacje. Tu pozytywny wizerunek szkoły jest zarówno 

przyczyną, jak i skutkiem nawiązania współpracy. Niezwykle istotne jest zaangażowanie szko-

ły – kontakty z pracodawcą kilka razy do roku, ustalanie programu praktyki w bezpośrednich 

kontaktach przedstawicieli szkoły i pracodawcy, pomoc w dyscyplinowaniu uczniów, udział 

obu stron w wymianie informacji o ich postępach oraz bieżąca koordynacja programu prak-

tycznej i teoretycznej nauki zawodu. 

Idealnym rozwiązaniem w kwestii współpracy szkoły i pracodawcy wydaje się być pro-

wadzenie szkoły zawodowej przez samych pracodawców czy ich zrzeszenia. Pozwala to 

na najpełniejsze dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców, gdyż kierunki i wielkość 

naboru w takich szkołach są podyktowane zgłaszanym zapotrzebowaniem. Ponadto w szko-

łach prowadzonych przez pracodawców i izby rzemieślnicze możliwe jest lepsze dostosowa-

nie programu kształcenia do realiów branży i konkretnych fi rm. Łatwiej też zdyscyplinować 

pracodawców (do wywiązywania się z praktycznej nauki zawodu na odpowiednim pozio-

mie) i uczniów (do systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych i do stawiennictwa 

w pracy). Prowadzenie nauki zawodu w systemie dualnym pozwala na zintegrowanie treści 

nauczania oraz na szybsze przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu – a jest to 

postrzegane przez pracodawców jako duży atut.

Pośród wartych polecenia rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu jest orga-

nizacja praktyk w trybie zbliżonym do prowadzenia kształcenia młodocianych pra-

cowników: uczniowie odbywają praktyki przez jeden dzień w tygodniu w ciągu całego roku 

szkolnego. Według przedsiębiorcy, który zaproponował i stosuje to rozwiązanie, częsty i stały 

kontakt pracodawcy z uczniem i ucznia z obowiązkami zawodowymi sprawia, że młodzi są 

lepiej przygotowani i częściej oferuje im się dalszą współpracę.

Badani pracodawcy nie dostrzegali zaangażowania instytucji publicznych we wspiera-

nie współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Wspomniane już refundacje nie 

są znaczącym motywatorem, wręcz przeciwnie: niskie kwoty czy wręcz zawieszenie ich wy-

płacania, jak to miało miejsce w trakcie minionego roku szkolnego, może zniechęcać. Podczas 

przygotowywania niniejszego opracowania przeprowadzono rozmowę z przedstawicielem 

Małopolskiej Komendy OHP. Jego zdaniem brak ciągłości fi nansowania praktycznej nauki za-

wodu, w tym niewywiązywanie się z umów już podpisanych, wynikające z ograniczenia przez 

Sejm środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na refundacje, zostało odebrane przez część 

pracodawców jako złamanie zasady wzajemnego zaufania. Wpłynęło też negatywnie na stan 

ich zobowiązań fi nansowych. Tym samym część pracodawców (nie sposób oszacować, jak 

duża) została zniechęcona do nauczania zawodu młodocianych pracowników. Wyasygnowa-

nie z Funduszu Pracy środków na fi nansowanie wynagrodzeń młodocianych pracowników 

w połowie roku 2011 tylko w niewielkim stopniu poprawiło sytuację, gdyż szybki tryb prac 

przy podpisywaniu umów, jaki został narzucony OHP i pracodawcom, wprowadził niepo-

trzebny zamęt.

Ze wspomnianego wyżej badania jakościowego wynika zatem konieczność podjęcia przez 

instytucje publiczne, w tym władze lokalne, bardziej aktywnych i nagłaśnianych dzia-

łań w celu zachęcania pracodawców do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Jeśli 

pracodawca zostanie przekonany, że kształcenie młodych jest dla niego korzystne w chwili 
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obecnej i może przynieść korzyści w przyszłości, sam wyjdzie z inicjatywą do szkół i lepiej bę-

dzie się wywiązywał z obowiązków z nim związanych. Prowadzone w tym zakresie działania 

projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – m. in. spotkania branżowe 

z pracodawcami, które odbywały się w podregionach województwa jesienią 2011 roku – są 

krokiem w dobrym kierunku.
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IV. Rozwój kształcenia
zawodowego w Małopolsce

Pomimo kryzysu, który ogarnął Europę i świat, sytuacja na polskim rynku pracy w świetle do-

stępnych danych wydaje się być stosunkowo dobra: pod koniec 2011 roku liczba pracujących 

Polaków była największa od 1990 roku, a pracownicy młodzi (do 24. roku życia) i najstarsi (po 

50. roku życia) mieli stosunkowo większe szanse na znalezienie zatrudnienia niż w krajach, 

z którymi Polska do niedawna porównywała swój rynek pracy. Nie oznacza to jednak, że jej 

sytuacja jest idealna. Pośród kwestii, które odróżniają nas od krajów Unii Europejskiej o dość 

stabilnej sytuacji gospodarczej, najistotniejsze jest niedopasowanie systemu edukacji do ryn-

ku pracy, które przejawia się między innymi słabym przygotowaniem części absolwentów do 

podejmowania obowiązków zawodowych i nadprodukcją osób z wyższym wykształceniem. 

Jednocześnie wiele osób wykonujących zawody, na które istnieje niezaspokojone zapotrze-

bowanie w krajach o dużo bardziej satysfakcjonujących stawkach wynagrodzeń, emigru-

je z Polski, tym samym zwiększając presję na jej rynek pracy. W efekcie pracodawcy skarżą 

się na brak kandydatów do pracy posiadających zadowalające kompetencje i gotowych ją 

podjąć na oferowanych warunkach. Z drugiej strony potencjalni pracownicy mówią o zbyt 

wygórowanych wymaganiach pracodawców i ofertach wynagrodzenia, które nie pozwala-

ją zapewnić satysfakcjonujących warunków bytowych. O ile na aspekt wynagrodzeń system 

kształcenia na znikomy wpływ (bądź też żaden), o tyle do jakości kształcenia i jego dopaso-

wania do potrzeb rynku pracy przywiązuje się coraz większą wagę. Trzeba jednak przyznać, 

że podnoszenie jakości kształcenia zawodowego wymaga poniesienia kosztów, między 

innymi na modernizację infrastruktury, które znacznie przekraczają możliwości samorządów, 

odpowiedzialnych za jego fi nansowanie. Dużą pomocą są tu środki unijne (z Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz inne fundu-

sze krajowe i zagraniczne, które pozwalają zarówno na wprowadzanie innowacji do sposobu 

nauczania, jak i na poszerzanie oferty kształcenia10.

10 Pozostałe informacje na temat działań podejmowanych przez Województwo Małopolskie w zakresie rozwoju 

szkolnictwa zawodowego i jego dopasowania do potrzeb rynku pracy można znaleźć w publikacji pt. Moderni-

zacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Projekt systemowy województwa małopolskiego, Kraków: Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2011.
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Fundusze unijne w Małopolsce – wpływ na kształcenie zawodowe

Działanie 9.2 Podniesienie atrak-

cyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego

(programy rozwojowe szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie 

zawodowe)

 zmniejszenie dysproporcji w osią-• 

gnięciach uczniów w trakcie procesu 

kształcenia poprzez m.in. dodatkowe 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

specjalistyczne, doradztwo i opiekę 

pedagogiczno-psychologiczną dla 

uczniów wykazujących problemy w na-

uce, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne 

i pozaszkolne) dla uczniów ukierunko-

wane na rozwój kompetencji kluczo-

wych, wyposażenie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe 

w nowoczesne materiały dydaktyczne 

itp.

 do końca 2010r.: programy rozwojowe • 

w 372 szkołach i placówkach kształcenia 

zawodowego, w tym 138 we współpra-

cy z przedsiębiorstwami; wsparciem 

objęto 16 tys. uczniów

 w latach 2008–2009 na pomoc dla szkół • 

zawodowych przeznaczono 45 mln zł 

(sfi nansowanie 41 projektów)

 od 2010 roku: projekt „Modernizacja • 

kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent regionalny dla Małopolski: 

w latach 2007–2013 ok. 200 milionów zł na zadania związane z rozwojem 

kształcenia zawodowego (85% z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Projekt IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

MRPO

20 projektów o łącznej wartości 

ponad 60 mln zł, z czego 37,7 mln 

zł fi nansowane jest z Europejskiego 

Funduszu Regionalnego

Działanie 9.4 – Wysoko wykwali-

fi kowane kadry systemu oświaty 

 10 mln złotych na lata 2010–2014, • 

przeznaczone m.in. na dostosowanie 

kwalifi kacji nauczycieli do wymogów 

związanych ze strategicznymi kierun-

kami rozwoju Małopolski w zakresie 

kształcenia zawodowego oraz na przy-

gotowanie do wdrażania podejścia mo-

dułowego w kształceniu zawodowym

 projekt Małopolskiego Centrum Do-• 

skonalenia Nauczycieli „Modernizacja 

Systemu Kształcenia Kadr Szkół Zawo-

dowych”: wsparcie dla ponad 3 tys. 

osób – seminaria i szkolenia rozwijające 

kwalifi kacje w zakresie wykorzystania 

nowoczesnych technologii w procesie 

kształcenia, prowadzenia zajęć metodą 

ćwiczeniową oraz metodą projektu, 

wykorzystania technologii informatycz-

nych w procesie kształcenia zawodo-

wego; kursy i praktyki w wiodących 

fi rmach, zakładach rzemieślniczych 

i szkołach wyższych dla 960 nauczycieli 

zawodu

Zintegrowana sieć szkolnictwa 

zawodowego i ustawicznego 

obejmującego południową część 

Małopolski (powiaty: gorlicki, 

limanowski, nowotarski, tatrzań-

ski oraz miasto Nowy Sącz)

 wzmocnienie potencjału szkół zawodo-• 

wych oraz centrów kształcenia praktycz-

nego i ustawicznego poprzez budowę 

lub modernizację obiektów edukacyj-

nych, a także wyposażenie bazy dydak-

tycznej istniejących i nowo tworzonych 

placówek kształcenia zawodowego, 

służącej doskonaleniu zawodowemu 

i praktycznej nauce zawodu*

* W ramach innych projektów objętych 

wsparciem ze środków MRPO moder-

nizowana jest baza dydaktyczna szkół 

zawodowych m.in. z subregionu bocheń-

sko–brzeskiego, a także placówki kształ-

cenia praktycznego i ustawicznego, m.in. 

z terenu Chrzanowa, Olkusza, Oświęcimia 

oraz Krakowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z publikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

pt. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Projekt systemowy województwa małopolskiego, Kraków: Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2011. 1NZwMS19/201

4.1 Działania podnoszące jakość kształcenia zawodowego – 

przegląd projektów

Władze Małopolski jako jedne z pierwszych w kraju podjęły systemowe starania o moderni-

zację systemu kształcenia zawodowego tak, by zapewnić jego większą komplementarność 

z potrzebami rynku pracy. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, chcąc pozy-

skać fundusze na tworzenie bazy techno-dydaktycznej oraz prowadzenie praktycznej nauki 

zawodu, podjął decyzję o przeznaczeniu środków zaplanowanych na sfi nansowanie Działania 

9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego” w województwie na realizację tzw. projektu systemowego.
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4.1.1 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"11

Projekt ten zakłada kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego: wzmocnienie kształ-

cenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami 

rynku pracy oraz poprawę społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, przede wszyst-

kim wśród młodzieży i rodziców. Działania są kierowane do uczniów szkół zawodowych12 

w całym województwie.

Projekt „Modernizacja...” jest realizowany w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły 

zawodowe, którymi są przede wszystkim małopolskie powiaty. Obejmuje szkoły zawodowe: 

technika oraz technika uzupełniające, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne funk-

cjonujące w prawie 200 zespołach i posiadające status szkół publicznych dla młodzieży oraz 

szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W jego ramach wsparciem objęci są uczniowie uczęszczający do szkół zawodowych oferują-

cych kształcenie w branżach: 

mechaniczno-mechatronicznej �

budowlanej �

informatyczno-elektronicznej �

turystyczno-gastronomicznej �

rolno-przetwórczej �

społeczno-medycznej �

usługowej. �

Oferowane są trzy typy zajęć:

dodatkowe specjalistyczne zajęcia zawodowe, wykorzystujące w sposób praktyczny no- �
woczesne narzędzia i metody nauczania, szczególnie te, które dostępne są we współ-

pracy z przedsiębiorstwami; zajęcia te odbywają się przede wszystkim w formie kursów 

branżowych, kursów i szkoleń przydatnych w pracy zawodowej, ale nie związanych 

z konkretną branżą oraz w formie praktyk dodatkowych i staży – wizyt zawodoznaw-

czych

grupowe i indywidualne doradztwo dla uczniów w zakresie planowania kariery eduka- �
cyjno – zawodowej

zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe, tzn. z zakresu nauk matematyczno- �
przyrodniczych (dla uczniów techników), wykorzystania technologii informatycznych 

w kształceniu zawodowym, języków obcych z wykorzystaniem terminologii zawodo-

wej.

Przewiduje się, że w dodatkowych zajęciach organizowanych w ramach projektu będzie mo-

gło wziąć udział blisko 38 tys. młodych ludzi. Pierwsze zajęcia w małopolskich szkołach zawo-

dowych rozpoczęły się w minionym roku szkolnym (2010/11). 

Na podstawie informacji uzyskanych od zespołu realizującego projekt „Modernizacja...” wy-

nika, że w roku szkolnym 2010/11 w jego ramach zorganizowano 101 form zajęć13. Większość 

z nich skierowana była do uczniów szkół jednej branży, 13 – z dwóch branż i dwa – trzech 

11 Projekt „Modernizacja…” będzie realizowany przez pięć lat, tj. do końca 2014 roku. Jednym z jego kluczowych 

elementów jest możliwość doposażenia wybranych szkół, kształcących w poszczególnych branżach, w sprzęt 

techno-dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Odbywa się to w 

ramach tzw. cross-fi nancingu (10% wartości projektu, wartego łącznie 140 mln zł).

12 Jednocześnie, w ramach projektu systemowego „Modernizacja Systemu Kształcenia Kadr Szkół Zawodowych”, 

realizowanego w ramach Działania 9.4 PO KL, wsparciem objęto kadrę pedagogiczną szkół zawodowych.

13 10 z nich zakończyło się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/12. W ramach danej formy zazwyczaj 

odbywały się zajęcia dla kilku bądź kilkunastu grup zajęciowych z różnych szkół.
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branż. Najwięcej form zajęć było oferowanych uczniom zdobywającym zawód z branży usłu-

gowej, najmniej – z turystyczno-gastronomicznej. Uczniowie kierunków z branży społecz-

no-medycznej rozpoczęli udział w projekcie we wrześniu 2011 roku. Dominującą formą były 

kursy zawodowe. Dość popularne były też zajęcia matematyczno-przyrodnicze, kierowane 

przede wszystkim do uczniów z branży budowlanej i usługowej. Profi lowane zawodowo 

kursy językowe rozkładały się dość równomiernie – podobna liczba kursów była oferowana 

w poszczególnych branżach – oprócz branży usługowej, gdzie było ich aż dziewięć. 

Liczba form oferowanych w projekcie „Modernizacja..." w roku szkolnym 

2010/11 w podziale na branże

branże

forma zajęć
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doradztwo zawodowe 2 1 2 1 3 0 5

języki obce 2 4 2 3 3 0 9

kursy zawodowe 18 17 27 11 10 0 35

wizyty w przedsiębiorstwach 0 0 1 0 1 0 0

zajęcia matematyczno-przyrodnicze 4 13 7 7 8 0 13

zajęcia z nowoczesnych technologii 1 0 1 1 2 0 5

inne 2 0 2 0 1 0 5

razem 29 35 42 23 28 0 72

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od zespołu realizującego projekt 

„Modernizacja...” 1NZwMS20/201

Najwięcej kursów zawodowych było oferowanych uczniom zdobywającym zawód z branży 

usługowej, najmniej – z rolno-przetwórczej. Wśród kursów zawodowych dla branży infor-

matycznej dużą część stanowiły kursy z zakresu nowoczesnych technologii. Poniższa tabe-

la prezentuje szczegółowo tematyki kursów zawodowych, kierowanych do poszczególnych 

branż.
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Liczba kursów specjalistycznych oferowanych w projekcie „Modernizacja..." 

w roku szkolnym 2010/11 w podziale na branże

branże

kursy specjalistyczne
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AUTO CAD  - 4 8 - - - 12

kurs spawania 6 2 1 - 1 1 11

barman, kelner, barista - - - 3 2 4 9

obsługa kas fi skalnych -  1 1 1 - 6 9

wózki widłowe i jezdniowe 1 2 -  -  2 4 9

ofertowanie i kosztorysowanie - 5 2 - -  - 7

przedsiębiorczość, księgowość i fi nanse -  - - 1 - 5 6

automatyka samochodowa 4 - - - - -  4

elektryczne 2 1 1  - - - 4

instalacja i zarządzanie sieciami - -  4 - - - 4

fl orysta - - - - 1 2 3

grafi ka komputerowa -  - 3 - - - 3

kurs sekretarski - - - - - 3 3

projektowanie stron internetowych - - 3 - - - 3

zdobnictwo w gastronomii - - -  3 - - 3

BHP - - - 1 1 - 2

dekoracja wnętrz - - - - - 2 2

ECDL - -  2 - - - 2

logistyczne - 1 - - - 1 2

programowanie 2 - - - -  - 2

recepcjonistka - - - 1 - 1 2

specjalistyczne prawo jazdy 1 - - - 1 - 2

haft komputerowy - -  - - - 2 2

inne 2 1 2 1 2 4 12

razem 18 17 27 11 10 35  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od zespołu realizującego projekt 

„Modernizacja...” 1NZwMS21/201

Uczestnicy zajęć otrzymali ponad 6,5 tys. certyfi katów i zaświadczeń potwierdzających do-

datkowe kwalifi kacje i uprawnienia (m. in. uprawnienia elektryczno-energetyczne, spawalni-

cze metodą MAG lub spawania łukowego elektrodą otuloną, uprawnienia do wykonywania 

ręcznego cięcia plazmowego, prawo jazdy kat. B, uprawnienia operatora wózka widłowego, 

operatora koparko-ładowarki, uprawnienia technika sieciowego, wychowawcy kolonijnego).

We wszystkich formach wsparcia, realizowanych w ramach 261 programów rozwojowych 

szkół, do końca października 2011 roku uczestniczyło niemal 24 tys. uczniów, z czego 18 tys. 

pochodziło z terenów wiejskich.
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Liczba uczniów objętych wsparciem projektu „Modernizacja...” w podziale na 

powiaty – stan na listopad 2011

miechowski

537

dąbrowski

550

olkuski

975

chrzanowski

1102

oświęcimski

626

wadowicki

1676
myślenicki

1193

suski

264
limanowski

2023

Nowy Sącz

903

nowosądecki

1313

nowotarski

837

tatrzański

1019

gorlicki

1571

krakowski

796

Kraków

1939
wielicki

894

bocheński

663

brzeski

987

tarnowski

2014

Tarnów

1920

proszowicki

273

Źródło: Opracowanie zespołu realizującego projekt „Modernizacja…” 1NZwMS22/201

W tym czasie w ramach cross-fi nancingu wyposażono 100 pracowni zawodowych oraz za-

kupiono specjalistyczny sprzęt techno-dydaktyczny dla ponad 180 szkół i placówek realizu-

jących projekt.

Obecnie głównym priorytetem projektu „Modernizacja...” jest zwiększenie liczby uczestników 

staży, praktyk – działań zakładających współpracę z pracodawcami. Zgodnie z planem dzia-

łań w projekcie w 2012 r. zaplanowano objąć tą formą wsparcia 20 tysięcy uczniów. W związ-

ku z powyższym w ramach projektu jesienią 2011 odbył się cykl spotkań z przedsiębiorcami 

w trzech branżach: turystyczno-gastronomicznej, informatyczno-elektronicznej i budowla-

nej celem wzmocnienia współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, w szczególności 

w zakresie realizacji praktyk dodatkowych i staży oraz lepszego powiązania oferty projektu 

z potrzebami pracodawców.
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4.1.2 Inne projekty realizowane w Małopolsce14

Szczegółowy przegląd stron internetowych zespołów szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizo-

wanych w Małopolsce, pozwolił na odnalezienie informacji o 70 innych projektach, realizo-

wanych w szkołach zawodowych i mających na celu podniesienie jakości kształcenia bądź 

rozszerzenie oferty placówki15. 18 z nich było realizowanych jednocześnie w kilku zespołach 

szkół. Główne źródła fi nansowania, z których korzystano, to fi nansowany z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a także program Uczenie się przez 

całe życie („Lifelong Learning Programme”) – moduły Leonardo da Vinci oraz Comenius.

Większość projektów stanowiły programy rozwojowe szkół, charakteryzujące się dużą kom-

pleksowością (patrz tabela na stronie 27). Kompleksowość wymuszają warunki udzielenia 

wsparcia i kryteria oceny wniosków projektowych. 

Podczas analizy podjęto próbę identyfi kacji projektodawcy. Pięć projektów było prowadzo-

nych przez fi rmy, w dwóch przypadkach oferujące oprogramowanie. Kolejne cztery projek-

ty prowadziła fi rma we współpracy z instytucją publiczną lub szkołą wyższą. Dla czterech 

projektodawcą były instytucje publiczne: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

Ochotnicze Hufce Pracy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Zakład Dosko-

nalenia Zawodowego w Katowicach (te dwa ostatnie jako organy prowadzące szkoły). Pośród 

projektodawców były również organizacje pozarządowe – trzy projekty prowadziły samo-

dzielnie, kolejne trzy we współpracy z samorządem. Największą zidentyfi kowaną grupę sta-

nowiły projekty realizowane przez samorządy jako organy prowadzące szkoły: 17 prowadziły 

wyłącznie samorządy (choć często w partnerstwie z innymi samorządami), jeden był możliwy 

dzięki partnerstwu z fi rmą (Miasto Kraków z Arcelor Mittal). Szkoły chwaliły się także udziałem 

w projektach kierowanych przez inne instytucje edukacyjne. Jednym z nich były „Młodzie-

żowe Uniwersytety Matematyczne”, zakładane przez Uniwersytet Rzeszowski we współpra-

cy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. 

Drugi projekt (dotyczący budownictwa) realizowała Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu 

z Oświęcimia. Dla 13 projektów nie udało się odnaleźć na stronie internetowej szkoły i stro-

nach powiązanych informacji o tym, kto jest liderem.

Osobną grupę projektów stanowiły wymiany, partnerstwa i praktyki zagraniczne realizowane 

w ramach programów Leonardo Da Vinci i Comenius – zidentyfi kowano ich siedemnaście. 

Warto podkreślić, że oprócz tych 17 projektów, z założenia polegających na wymianie do-

świadczeń i współpracy partnerów z różnych krajów, a często także sektorów (szkolnictwa 

ogólnego i zawodowego, fi rm i sektora organizacji pozarządowych), 15 było realizowanych 

w partnerstwach, tworzonych przez samorządy, instytucje z sektora edukacji oraz fi rmy. Na 

szczególną uwagę zasługują projekty realizowane w szkołach ze wschodniej części Małopol-

ski: większość z tych, o których informacje odnaleziono na stronach internetowych, była reali-

zowana przez kilku partnerów (np. samorządy powiatów grodzkich i ziemskich).

14 Informacje na temat innych niż „Modernizacja...” projektów realizowanych przez szkoły zawodowe z terenu 

województwa małopolskiego, mających na celu podniesienie jakości kształcenia i pracy szkoły, pozyskano 

dzięki przeglądowi stron internetowych szkół. Dlatego zakres pozyskanych informacji był zależny od istnienia 

strony danej placówki, częstotliwości aktualizacji serwisu oraz szczegółowości publikowanych wiadomości.

Autorzy opracowania są świadomi, że projekty związane z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego są 

podejmowane w Małopolsce również przez podmioty inne niż szkoły – np. przez centra kształcenia praktycz-

nego i ustawicznego. Zdecydowano jednak, że z uwagi na ilość danych, które podlegały zebraniu i analizie, 

oraz na konieczność skoncentrowania się na wybranych aspektach zagadnienia, w tegorocznej edycji poru-

szony zostanie tylko ten wycinek z obszaru podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

15 W analizie pominięto takie programy i projekty, które były kierowane wyłącznie do liceów ogólnokształcących 

i profi lowanych wchodzących w skład zespołu szkół, a także te, które z założenia nie uwzględniały specyfi ki 

szkoły zawodowej (np. „Szkoła z klasą”, „Szkoła myślenia”, projekty ekologiczne itp.).
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4.2 Kierunek zmian – zmiany profi lu szkół, przyczyny 

i sposób ich wprowadzania

Niezbędnym elementem dopasowania systemu kształcenia zawodowego do rynku pracy jest 

zwiększenie elastyczności oferty kształcenia, możliwości jej dostosowania do lokalnych i krajo-

wych potrzeb. Istotne jest, by sposób jej kształtowania uwzględniał możliwości szkoły i zainte-

resowania młodzieży, ale przede wszystkim odpowiadał popytowi na pracowników. Wymaga 

to nie tylko zaangażowania władz szkoły i organów prowadzących dialog z pracodawcami, ale 

i świadomej i odpowiedzialnej postawy przedsiębiorców, tak by mówili oni nie tylko o swoich 

aktualnych potrzebach, ale i myśleli o perspektywie kilku lat. Jak to wygląda w praktyce?

Mechanizm wprowadzania zmian w zakresie organizacji kształcenia zawodowego, 

choć opiera się na prawie oświatowym, jest zróżnicowany pod względem liczby zaangażo-

wanych partnerów. Zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu 

opinii powiatowej rady zatrudnienia (PRZ), ustala zawody, w których kształci szkoła. Właśnie 

powiatowa rada zatrudnienia była najczęściej wskazywaną stroną konsultującą wprowadza-

nie zmian. Ponadto w proces decyzyjny angażuje się przedsiębiorców i ich przedstawicieli 

– oprócz PRZ może to być cech czy izba rzemiosła. Zdanie przedsiębiorców brane jest pod 

uwagę nawet wtedy, gdy nie są formalnie proszeni o opinię: dyrektorzy szkół opierają się na 

informacjach o zapotrzebowaniu na pracowników czy o skłonności do zatrudniania absol-

wentów, uzyskiwanych od tych, którzy oferują praktyki czy kształcą młodocianych. W części 

powiatów we współpracę angażuje się też samo starostwo, organizując spotkania, konferen-

cje czy specjalne zespoły angażujące przedsiębiorców. Istotnym ograniczeniem informacji 

otrzymywanych od pracodawców jest krótka perspektywa czasowa – mali przedsiębiorcy, 

którzy stanowią ogromną większość, działają zwykle w oparciu o małe zlecenia i w związku 

z tym mają problemy z długofalowym planowaniem zatrudnienia.

Kolejnym źródłem danych o potrzebach pracodawców i zapotrzebowaniu na rynku pracy są 

urzędy pracy, które udostępniają swoje statystyki i analizy. Część danych o sytuacji na rynku 

pracy, gospodarce, kształceniu zawodowym i demografi i, czerpana jest z opracowań przygoto-

wywanych na szczeblu regionalnym – przez agendy takie jak departamenty UMWM czy WUP.

W dużej części powiatów pod uwagę bierze się również potrzeby zgłaszane przez młodzież. 

Część szkół zawodowych prowadzi własne ankiety, inne gromadzą informacje o zapytaniach 

o nowe kierunki kształcenia. Ankietuje się też uczniów ostatnich klas gimnazjów, pytając 

m. in. o plany edukacyjno-zawodowe. W kilku powiatach przedstawiciele wydziału edukacji 

starostwa powiatowego mówili o wykorzystywaniu informacji od doradców zawodowych, 

pracujących w poradniach i w szkołach.

Organy prowadzące, pytane jesienią 2011 roku o plany uruchomienia nowych kierunków 

kształcenia zawodowego, udzielały trojakiego rodzaju odpowiedzi. W ośmiu powiatach nie 

było takich planów. W kolejnych sześciu, w tym we wszystkich trzech powiatach grodzkich, nie 

zgłoszono planów uruchomienia nowych kierunków, ale dostrzegano taką możliwość. W Kra-

kowie spodziewane jest podjęcie decyzji po uchwaleniu strategii rozwoju edukacji na lata 

2011–2018, ponadto w ciągu najbliższych miesięcy powinny wpłynąć wnioski od kilku szkół, 

które posiadają odpowiednią bazę i przygotowanych zawodowo nauczycieli. W powiatach 

suskim, miechowskim i w Tarnowie wprowadzenie zmian w zakresie oferowanych kierunków 

kształcenia uzależnia się od zmian przepisów – publikacji rozporządzeń wykonawczych do 

ustawy o systemie oświaty. W siedmiu powiatach poczyniono już mniej lub bardziej skon-

kretyzowane plany i podjęto działania w celu uruchomienia nowych kierunków kształcenia 

zawodowego. Plany te są każdorazowo oparte o analizę potrzeb rynku pracy i zainteresowa-

nie potencjalnych uczniów, jak również o ocenę potencjału samej szkoły – jej infrastruktury 

i zasobów kadrowych.
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Na pytanie o plany likwidacji szkół bądź kierunków kształcenia zdecydowanie nega-

tywne odpowiedzi uzyskano z siedmiu starostw. W sześciu powiatach, w których planuje 

się likwidację szkół lub kierunków, jest to motywowane dostosowaniem do nowych prze-

pisów (likwidacja liceów profi lowanych), koniecznością wprowadzenia zmian organizacyj-

nych (łączenie szkół, przenoszenie do lepiej dostosowanego budynku, konieczność zwrotu 

nieruchomości) lub brakiem zapotrzebowania na kształcenie o takim profi lu. W pozostałych 

powiatach nie ma jeszcze skonkretyzowanych planów szkół w omawianym zakresie, ale nie 

wyklucza się takiej możliwości. Jeśli wystąpi taka konieczność – w związku ze zmianą prawa, 

niżem demografi cznym czy wytycznymi do polityki lokalnej (dane o rynku pracy czy strategia 

rozwoju) – w pierwszej kolejności, tak jak to miało dotąd miejsce, nastąpi raczej łączenie szkół 

niż ich likwidacja, gdyż pod uwagę będzie brana, cytując wypowiedź jednego z responden-

tów, „ochrona etatów nauczycieli”.

Zmiany systemu kształcenia, jakie wprowadziła nowa ustawa, skłoniły część starostw do pod-

jęcia starań w celu powołania centrów kształcenia ustawicznego, które pozwalają organizo-

wać edukację zawodową w formie kursów oraz ułatwiają dostęp do praktycznej nauki za-

wodu. Centra powstały już w powiecie nowosądeckim i w gminie Niepołomice, w kolejnych 

powiatach rozważa się to rozwiązanie.

4.3 Zmiana podstawy prawnej prowadzenia edukacji 

zawodowej

Od roku szkolnego 2012/13 zacznie obowiązywać nowa ustawa o szkolnictwie zawodo-

wym16. Zasadniczym celem nowego aktu prawnego jest zwiększenie skuteczności i efek-

tywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy. Ma 

to być możliwe dzięki wdrożeniu kilku rozwiązań. Po pierwsze zmodyfi kowano klasyfi kację 

zawodów szkolnictwa zawodowego, uwzględniając podział zawodów na kwalifi kacje, które 

będą oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia. Po drugie zostanie wdrożona zmoder-

nizowana podstawa programowa kształcenia w zawodach. Będzie ona zawierała opis jego 

celów i zadań, wiedzy, umiejętności i kompetencji, które musi posiadać absolwent i które sta-

ną się następnie standardem egzaminacyjnym. Podstawa programowa będzie też precyzo-

wać wymagania dotyczące wyposażenia szkoły oraz minimalną liczbę godzin kształcenia. Po 

trzecie do nowego modelu kształcenia zawodowego i ustawicznego zostanie dostosowana 

struktura szkolnictwa. W tym celu we wszystkich zasadniczych szkołach zawodowych bę-

dzie obowiązywał cykl trzyletni, edukacja zawodowa i ustawiczna zostanie skonsolidowana 

w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, zaś osoby dorosłe zyskają możliwość 

nabywania kwalifi kacji zawodowych w formach kursowych. Po czwarte system egzaminów 

potwierdzających kwalifi kacje zawodowe zostanie ujednolicony i otwarty na efekty uczenia 

się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

Zmiana przepisów ma ułatwić uzyskiwanie wykształcenia zawodowego, a także uzupełnia-

nie kwalifi kacji i zdobywanie nowego zawodu. Nowelizacja wprowadza zapisy o zdobywaniu 

konkretnych kwalifi kacji wymaganych w zawodach. Egzaminy na poszczególne kwalifi ka-

cje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach 

– w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifi kacji uczeń będzie uzy-

skiwał świadectwo zdobycia tej kwalifi kacji, a po zdaniu wszystkich kwalifi kacji wymaganych 

w danym zawodzie otrzyma dyplom.

Ustawa przewiduje, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie 

jak to jest w liceach ogólnokształcących) będzie powiązana z nauką w gimnazjach – treści tam 

rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W techni-

kum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia 

16 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
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ogólnego, co uczniowie w pierwszej klasie liceum. Dzięki temu absolwenci zreformowanych 

zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształ-

cących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.

Znowelizowana ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w centra kształcenia zawodo-

wego i ustawicznego. Ponadto w systemie szkolnictwa przestaną istnieć licea uzupełniają-

ce, technika uzupełniające oraz licea profi lowane (będą one stopniowo wygaszane poprzez 

wstrzymanie naboru)17.

17 Ustawa o szkolnictwie zawodowym podpisana przez prezydenta [online], Ministerstwo Edukacji Narodowej 

[dostęp: 21.12.2012], dostępny w Internecie pod adresem: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_

content&view=article&id=2496%3Austawa-o-szkolnictwie-zawodowym-podpisana&catid=55%3Aksztacenie-

i-kadra-ksztacenie-zawodowe-default&Itemid=80.
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V. Jakość kształcenia zawodowego 
i dopasowanie do potrzeb rynku 

pracy

5.1 Przystępowanie i wyniki egzaminów zawodowych

Egzaminy zawodowe sprawdzające wiedzę (część teoretyczna – pisemna) i umiejętności 

(część praktyczna) uczniów z zakresu danego zawodu, są w Małopolsce przeprowadzane 

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, Kuratorium Oświaty oraz przez izby rzemieślnicze. 

Wszystkie sprawdzają ten sam zakres wiedzy i umiejętności, ale egzaminy zdawane w izbach 

rzemieślniczych są prowadzone przez komisje złożone z rzemieślników w oparciu o odrębne 

zestawy pytań.

5.1.1 Przystępujący do egzaminów Okręgowej Komisji Egzami-

nacyjnej
Uzyskane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informacje o liczbie uczniów przystępujących 

do egzaminów zawodowych w ogólnej tendencji odzwierciedlają trendy dotyczące popular-

ności poszczególnych zawodów. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów, którzy w ostat-

nich latach przystąpili do obu części egzaminów zawodowych (części pisemnej i praktycznej) 

w najliczniej reprezentowanych zawodach.
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Przystępujący do egzaminów zawodowych w Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej

2009 zmiana r/r 2010 zmiana r/r 2011

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 4 767 2% 4 879 -2% 4 777

kucharz małej gastronomii 1 375 -8% 1 262 -5% 1 199

sprzedawca 945 -8% 870 0% 874

mechanik pojazdów samochodowych 522 15% 602 0% 605

murarz 254 67% 424 -40% 253

opiekun medyczny 161 37% 221 4% 230

technolog robót wykończeniowych 

w budownictwie
0  3 7 300% 222

cukiernik 118 -26% 87 31% 114

elektromechanik 94 9% 102 9% 111

monter instalacji i urządzeń sanitarnych 117 15% 135 -19% 109

uczniowie techników i szkół policealnych 15 083 1% 15 281 7% 16 277

technik informatyk 1 226 19% 1 463 4% 1 521

technik ekonomista 1 667 -5% 1 578 -12% 1 388

technik hotelarstwa 885 5% 926 26% 1 171

technik budownictwa 764 9% 835 35% 1 127

technik mechanik 1 277 -14% 1 104 2% 1 122

technik żywienia i gospodarstwa domowego 1 048 -6% 981 -9% 889

technik usług kosmetycznych 615 28% 790 -10% 713

technik administracji 434 5% 454 24% 565

technik usług fryzjerskich 387 7% 413 26% 519

technik handlowiec 668 -5% 632 -20% 507

technik elektronik 682 -23% 525 -4% 506

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 1NZwMS23/201

Znacząca jest duża dysproporcja między liczbą uczniów ostatnich klas a liczbą uczniów 

przystępujących do egzaminów zawodowych. W przypadku szkół zawodowych kończą-

cych się maturą wynika to z przykładania przez młodzież większej wagi do egzaminów ma-

turalnych – większość z nich planuje kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Z kolei 

w przypadku uczniów zasadniczych szkół zawodowych znana jest tendencja do nieprzystę-

powania do egzaminów uczniów najsłabszych, którzy z dużym prawdopodobieństwem nie 

uzyskaliby pozytywnego wyniku. Potwierdzają to uczestnicy badania absolwentów szkół 

zawodowych z Małopolski, odpowiadając na pytanie o powody nieprzystępowania do egza-

minów zawodowych.
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Przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu zawodowego

1%

2%

4%

4%

7%

10%

11%

17%

20%

23%

z powodów losowych (zaspanie,

spóźnienie, zapomnienie)

nie miałem czasu na przygotowania

(brak przygotowania)

z powodów zdrowotnych (ciąża, choroba,

pobyt w szpitalu)

z powodów osobistych

ze względów formalnych (brak opłaty,

brak możliwości)

nie chciało mi się do niego

przygotowywać

odradzano mi udział,

bo bym sobie nie poradził

brak dyspozycyjności w dniu egzaminu

potwierdzone kwalifikacje są nieprzydatne

miałem słabe oceny i  prawdopodobnie

nie poradziłbym sobie

Źródło: Badanie losów absolwentów szkół zawodowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

- Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, 2011 1NZwMS24/201

W przypadku uczniów zasadniczych szkół zawodowych zdawalność egzaminu prak-

tycznego zwykle jest wyższa niż zdawalność egzaminu pisemnego (lepiej radzą sobie 

z praktyką niż teorią). Zawody, które wyłamały się z tej zasady w roku szkolnym 2010/11, to: 

opiekun medyczny (część pisemną zdało 100% przystępujących, część praktyczną – 89,4%), 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (egzamin pisemny zdało 92%, praktyczny 84,6%), 

operator obrabiarek skrawających (część pisemną zdało 100%, praktyczną – 94,4%), monter-

elektronik (odpowiednio 98,3% i 93,2%), fryzjer (100% zdało egzamin pisemny, 96,6% – pi-

semny) oraz posadzkarz (91,7% i 89,8%) i rolnik (96,8% zdało egzamin pisemny i o 0,1% mniej 

– praktyczny).

W ostatnich latach średnia zdawalność egzaminu pisemnego w zasadniczych szkołach za-

wodowych obniżyła się, przy jednoczesnym wzroście zdawalności egzaminu praktycznego. 

Jednocześnie zwiększała się średnia różnica zdawalności poszczególnych części egzaminu.

Zdawalność egzaminów w zasadniczych szkołach zawodowych

2009 2010 2011

średnia zdawalność egzaminu pisemnego w % 83 81 80

średnia zdawalność egzaminu praktycznego w % 88 95 97

różnica (w punktach procentowych) 5 14 17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 1NZwMS25/201

Zawody, w których różnica między zdawalnością egzaminu praktycznego i pisemnego 

w 2011 roku była większa niż 25 p.p., prezentuje poniższa tabela. W trzech zawodach: lakier-

nik, ogrodnik i tapicer, tak duży rozdźwięk między wynikami obu egzaminów utrzymywał się 
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w trzech kolejnych latach (2009–2011). We wszystkich wymienionych zawodach zdawalność 

części praktycznej była wyższa niż pisemnej, a w 2011 roku zdawalność egzaminu praktycz-

nego wyniosła 100%.

Zawody o największej różnicy między liczbą zdających egzamin pisemny 

i praktyczny – zasadnicza szkoła zawodowa, dane za 2011 rok (sesja letnia)

zdawalność 

egzaminu 

pisemnego

zdawalność 

egzaminu 

praktycznego

różnica 

(w punktach 

procentowych) 

cukiernik 63,3 % 100% 36,7

mechanik-monter maszyn i urządzeń 56,1% 100% 43,9

monter izolacji budowlanych 67,4% 100% 32,6

blacharz samochodowy 57,1% 100% 42,9

lakiernik 70,6% 100% 29,4

krawiec 42,3% 100% 57,7

ogrodnik 64% 100% 36

monter konstrukcji budowlanych 34,8% 100% 65,2

piekarz 68,8% 100% 31,3

introligator 50% 100% 50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 1NZwMS26/201

W trzech najpopularniejszych zawodach (według liczby przystępujących do obu części egza-

minu w 2011 r.), to znaczy w zawodach kucharz małej gastronomii, sprzedawca i mechanik po-

jazdów samochodowych, zarówno zdawalność teorii jak i praktyki była bardzo wysoka (około 

80% i więcej). W przypadku blacharza od trzech lat, a w przypadku drukarza – od dwóch, 

zdawalność obu egzaminów była na poziomie 100% – wszyscy przystępujący do egzaminu 

zdali zarówno egzamin pisemny, jak i praktyczny, przy czym liczba chętnych do otrzymania 

potwierdzenia kwalifi kacji w przypadku tych zawodów była niewielka (kilka osób w skali ca-

łego województwa). 

W latach 2009–2011 r. w około 80% zawodów nauczanych w zasadniczych szkołach zawo-

dowych egzamin pisemny i praktyczny zdało ponad 70% uczniów (z tych, którzy przystąpili 

zarówno do jednego, jak i do drugiego egzaminu). Zatem problemy ze zdawalnością wystę-

pują w 20% zawodów.

W przypadku uczniów techników i szkół policealnych zdawalność egzaminu praktycz-

nego niemal zawsze jest gorsza niż zdawalność egzaminu pisemnego. Tylko w przypad-

ku technika górnictwa podziemnego w latach 2009–2011 zdawalność praktyki była minimal-

nie większa niż zdawalność teorii.

Zdawalność egzaminów w technikach i szkołach policealnych

2009 2010 2011

średnia zdawalność egzaminu pisemnego w % 86 88 91

średnia zdawalność egzaminu praktycznego w % 66 67 71

różnica (w punktach procentowych) 20 21 20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 1NZwMS27/201
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Zawody, w których różnica między zdawalnością egzaminu praktycznego i pisemnego była 

w 2011 roku większa niż 25 p.p., prezentuje poniższa tabela. Tak duży rozdźwięk między wyni-

kami obu egzaminów w trzech kolejnych latach (2009–2011) zanotowały następujące zawody: 

technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska, technik agrobiznesu, ratownik medyczny, 

technik obsługi turystycznej, technik urządzeń sanitarnych, technik drogownictwa i technik 

spedytor. Jak już wyżej zasygnalizowano, w zawodach tych zdający zdecydowanie lepiej ra-

dzą sobie z teorią niż praktyką.

Zawody o największej różnicy między liczbą zdających egzamin pisemny 

i praktyczny – technika i szkoły policealne, dane za 2011 rok
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technik hotelarstwa 1 171 97,5% 55% -42,5

technik administracji 565 98% 46,3% -51,7 95,5% 80% -15,5

technik handlowiec 507 96,1% 67,9% -28,1

kucharz 497   98,3% 65,2% -33,1

technik BHP 277 94,2% 51,9% 95,9% 65,3% -30,6

technik logistyk 205 100% 0% -100 97,1% 66,2% -30,9

technik ochrony środowiska 160 93,9% 62,4% -31,5

technik masażysta 155    96,8% 57,1% -39,7

technik agrobiznesu 141 90,1% 53,2% -36,8

ratownik medyczny 139 100% 90,9% -9,1 97,5% 57,4% -40

technik ochrony fi zycznej osób i mienia 137 97,9% 64,2% -33,7

technik obsługi turystycznej 135 100% 60% -40 81,3% 41,2% -40,1

technik rolnik 112 93,1% 36,4% -56,7

technik technologii drewna 85 100% 0% -100 91,7% 82% -9,6

technik urządzeń sanitarnych 69 87,1% 36,8% -50,3

technik drogownictwa 57    98,3% 67,7% -30,6

technik teleinformatyk 54 96,3% 35,7% -60,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 1NZwMS28/201

Bardzo wysoką zdawalność (około 80% i wyższą) egzaminu praktycznego w ciągu ostatnich 

trzech lat zanotowały następujące zawody technikalne: kelner, technik pożarnictwa (co roku 

niemal stuprocentowa zdawalność zarówno na egzaminie pisemnym jak i praktycznym), tech-

nik górnictwa podziemnego, higienistka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, 

technik analityk, technik elektroradiolog. Z kolei bardzo niska zdawalność egzaminu praktycz-

nego (poniżej 50%) w latach 2009–2011 (sesja letnia) wystąpiła w zawodach: technik obsługi 

turystycznej (25,7%, 39,9%, 41,2%) oraz technik urządzeń sanitarnych (30,3%, 36,9% i 36,8%). 

Problemy ze zdawalnością egzaminu praktycznego pojawiły się również w następujących 

zawodach: technik leśnik, technik usług pocztowych, technik inżynierii środowiska, technik 

telekomunikacji, technik elektronik (dwukrotnie w ciągu trzech lat poziom zdawalności spadł 

poniżej 50%).
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W latach 2009–2011 r. tylko w około 50% zawodów nauczanych w technikach i szkołach poli-

cealnych egzamin pisemny i praktyczny zdało ponad 70% uczniów (z tych, którzy przystąpili 

zarówno do jednego, jak i do drugiego). Oznacza to, że w połowie zawodów występują proble-

my ze zdawalnością. Dodatkowo sytuacja pogorszyła się w ostatnim roku: w 2009 problemy ze 

zdawalnością dotyczyły 43% zawodów technikalnych, w 2010 r. – 45%, a w 2011 r. – 58%.

Ogólnie rzecz biorąc rozdźwięk między zdawalnością egzaminu pisemnego i prak-

tycznego w technikach i szkołach policealnych jest dużo większy niż w zasadniczych 

szkołach zawodowych. Wynika to przede wszystkim ze wspomnianej już tendencji do nie-

przystępowania do egzaminu uczniów ZSZ, którzy mieliby znikome szanse na jego zdanie. 

Pewne znaczenie ma też fakt, iż uczniowie techników przygotowują sie niemal równocześnie 

do egzaminów zawodowych i maturalnych, prawdopodobnie ze szkodą dla wyników tych 

pierwszych.

5.1.2 Przystępujący do egzaminów w izbach rzemieślniczych

5.1.2.1 Egzaminy czeladnicze
W stosunku do poprzednich lat w 2010 roku wzrosła w Małopolsce liczba osób przystępu-

jących do egzaminów czeladniczych w izbach rzemieślniczych. Wzrost ten był wynikiem 

większej liczby osób zdających w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, gdyż 

w pozostałych dwóch izbach liczba zdających nieznacznie spadła.

Przystępujący do egzaminu czeladniczego w latach 2006–2010

 2006
zmiana 

r/r
2007

zmiana 

r/r
2008

zmiana 

r/r
2009

zmiana 

r/r
2010

izba nowosądecka 827 -14% 714 2% 726 -8% 665 28% 850

izba tarnowska 719 -17% 597 -24% 454 52% 688 -6% 644

izba krakowska 1 323 -8% 1 212 -10% 1 093 14% 1 246 -4% 1 200

ogółem 2 869 -12% 2 523 -10% 2 273 14% 2 599 4% 2 694

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski 1NZwMS29/201

W 2010 roku do egzaminów czeladniczych przystąpiło 2 455 młodocianych pracowników, 

zdobywających zawód w oparciu o umowę z rzemieślnikiem. Najwięcej młodocianych zda-

wało w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, jednak największy 

wzrost odnotowała izba nowosądecka.

Młodociani przystępujący do egzaminu czeladniczego w latach 2006–2010

 2006
zmiana 

r/r
2007

zmiana 

r/r
2008

zmiana 

r/r
2009

zmiana 

r/r
2010

izba nowosądecka 741 -20% 590 13% 666 -8% 614 21% 746

izba tarnowska 659 -14% 568 -23% 435 50% 653 -8% 602

izba krakowska 1 238 -9% 1 126 -5% 1 069 11% 1 190 -7% 1 107

ogółem 2 638 -13% 2 284 -5% 2 170 13% 2 457 0% 2 455

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski 1NZwMS30/201
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Izby z Małopolski przeprowadziły w 2010 roku egzaminy czeladnicze dla młodocianych pra-

cowników w dwudziestu siedmiu zawodach. Najwięcej osób ubiegało się o tytuł czeladnika 

w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz i murarz. W trzech z tych 

zawodów (fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych i murarz) odnotowano znaczący 

wzrost liczby zdających w stosunku do poprzedniego roku. Największy spadek liczby zda-

jących pośród popularnych zawodów odnotował piekarz (-38%), nieco mniejszy – cukiernik 

(-21%).

Liczba młodocianych przystępujących do egzaminu czeladniczego 

w wybranych zawodach w latach 2006–2010

 2006
zmiana 

r/r
2007

zmiana 

r/r
2008

zmiana 

r/r
2009

zmiana 

r/r
2010

fryzjer 566 -6% 532 -1% 525 -2% 515 20% 620

mechanik 

pojazdów 

samochodowych

364 -11% 325 -9% 297 27% 376 16% 438

stolarz 256 -3% 249 -5% 237 15% 272 0% 271

murarz 117 9% 127 -6% 120 33% 159 65% 262

cukiernik 331 -35% 215 -1% 212 10% 233 -21% 183

monter instalacji 

i urządzeń 

sanitarnych

55 -5% 52 42% 74 30% 96 24% 119

piekarz 379 -30% 264 -25% 197 -7% 183 -38% 113

blacharz 

samochodowy
111 9% 121 -17% 101 13% 114 -5% 108

lakiernik 53 -17% 44 23% 54 54% 83 -4% 80

elektryk 67 -9% 61 2% 62 29% 80 -4% 77

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski 1NZwMS31/201

Zdawalność egzaminu czeladniczego w wypadku młodocianych pracowników zmniejszy-

ła się w Małopolsce w porównaniu z rokiem 2009 z 92% do 82%. Spadek odnotowano we 

wszystkich najpopularniejszych zawodach, największy w zawodzie mechanik pojazdów sa-

mochodowych (z 85% w 2009 roku do 71% w 2010 roku). Najbardziej poprawiła się zdawal-

ność w zawodzie blacharz samochodowy (z 86% do 95%).
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Zdawalność egzaminu czeladniczego wśród młodocianych pracowników 

w wybranych zawodach w latach 2006–2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski 1NZwMS32/201

Do egzaminów czeladniczych w izbach rzemieślniczych mogą podchodzić również dorośli, 

którzy nie odbywają nauki zawodu w trybie przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników. Liczba takich osób w 2010 roku zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim. 

W sumie do egzaminu czeladniczego w dwudziestu czterech zawodach w trzech izbach rze-

mieślniczych w Małopolsce przystąpiły 133 osoby.
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Dorośli przystępujący do egzaminu czeladniczego w latach 2006–2010

2006 zmiana r/r 2007 zmiana r/r 2008 zmiana r/r 2009 zmiana r/r 2010

231 3% 239 -57% 103 38% 142 -6% 133

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski 1NZwMS33/201

Najwięcej osób zdawało egzamin w zawodach cukiernik (29 osób), technolog robót wykoń-

czeniowych w budownictwie (17), fryzjer (14), murarz (13), cieśla (10), mniej w zawodach ma-

larz-tapeciarz i stolarz (po pięć osób), kominiarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych i pie-

karz (po cztery), betoniarz-zbrojarz, blacharz, posadzkarz i rzeźnik-wędliniarz (po trzy osoby).

Egzaminy zdawane przez osoby dorosłe charakteryzują się wysoką zdawalnością. Nie inaczej 

było w roku 2010. Średnia zdawalność wyniosła 97%, co było wynikiem niepełnej zdawalno-

ści w zawodach fryzjer (zdało 11 z 14 przystępujących do egzaminu czeladniczego) i złotnik-

jubiler (nie powiodło się jednemu z dwóch zdających).

5.1.2.2 Egzaminy mistrzowskie
W 2010 roku odnotowano 1% wzrost liczby osób przystępujących do egzaminów mistrzow-

skich. Wzrost zainteresowania tymi egzaminami wystąpił w izbach w Nowym Sączu i Tarno-

wie, natomiast w Krakowie nastąpił spadek liczby zdających (o 38%). 

Przystępujący do egzaminu mistrzowskiego w latach 2006–2010

 2006
zmiana 

r/r
2007

zmiana 

r/r
2008

zmiana 

r/r
2009

zmiana 

r/r
2010

izba nowosądecka 116 18% 137 -9% 124 2% 127 11% 141

izba tarnowska 77 22% 94 -26% 70 6% 74 30% 96

izba krakowska 91 43% 130 -50% 65 29% 84 -38% 52

ogółem 284 27% 361 -28% 259 10% 285 1% 289

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski 1NZwMS34/201
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Liczba osób przystępujących do egzaminu mistrzowskiego w wybranych 

zawodach w latach 2006–2010

 2006
zmiana 

r/r
2007

zmiana 

r/r
2008

zmiana 

r/r
2009

zmiana 

r/r
2010

fryzjer 39 28% 50 10% 55 -5% 52 60% 83

murarz 12 133% 28 -11% 25 -20% 20 5% 21

mechanik 

pojazdów 

samochodowych

23 30% 30 -20% 24 33% 32 -47% 17

stolarz 19 42% 27 30% 35 -57% 15 7% 16

technolog robót 

wykończeniowych 

w budownictwie

7 100% 14 -14% 12 0% 12 25% 15

monter instalacji 

i urządzeń 

sanitarnych

2 350% 9 0% 9 11% 10 20% 12

rzeźnik-wędliniarz 3 0% 3 -100% 0 12 -25% 9

cukiernik 14 -21% 11 -55% 5 220% 16 -56% 7

malarz-tapeciarz 9 -33% 6 17% 7 114% 15 -60% 6

ślusarz 5 80% 9 11% 10 10% 11 -45% 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski 1NZwMS35/201

Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie fryzjer – 83 osoby. Pozo-

stałe zawody cieszyły się dużo mniejszym zainteresowaniem. W sumie w 2010 roku w izbach 

rzemieślniczych w Małopolsce zorganizowano egzaminy mistrzowskie w 34 zawodach. Śred-

nia zdawalność wyniosła 89% (podobnie jak w 2009 roku). Stuprocentowa zdawalność została 

utrzymana w zawodach ślusarz, malarz-tapeciarz, cukiernik, technolog robót wykończenio-

wych w budownictwie oraz stolarz. Sytuację dla zawodów, w których zdawało przynajmniej 

sześć osób, obrazuje poniższy wykres.
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Zdawalność egzaminu mistrzowskiego w wybranych zawodach w latach 2006–

2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez izby rzemieślnicze z Małopolski 1NZwMS36/201

5.2 Zatrudnialność absolwentów szkół zawodowych

Dobrym wskaźnikiem weryfi kującym jakość kształcenia zawodowego może być zatrudnial-

ność absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. Spróbuj-

my zatem odpowiedzieć, jaka część absolwentów małopolskich ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych została zatrudniona po ukończeniu szkoły i jaka część z nich pracuje w zawo-

dzie wyuczonym.

Według danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie pośród osób, które w 2010 

roku zostały przyjęte do pracy w fi rmach zlokalizowanych w Małopolsce i zatrudniających mi-

nimum 10 osób18, 13,7% podjęło pierwszą pracę. W tej grupie trzy czwarte stanowili absolwen-

ci różnego rodzaju szkół i uczelni. Największą część miejsc pracy objętych przez absolwentów 

obsadziły osoby, które ukończyły szkołę wyższą – 40%, 25% – absolwenci techników i szkół 

policealnych, zaś absolwenci zasadniczych szkół zawodowych stanowili nieco ponad 18%.

18 Tylko fi rmy zatrudniające powyżej dziewięciu osób mają obowiązek składać co roku w Urzędzie Statystycznym 

„Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy”.
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Przyjęci do pracy w danym roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie 1NZwMS37/201

Udział absolwentów poszczególnych typów szkół w liczbie absolwentów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie 1NZwMS38/201

W ujęciu branżowym absolwenci zasadniczych szkół zawodowych byli najchętniej przyjmo-

wani w fi rmach działających w sekcji budownictwo (43% absolwentów przyjętych do pierw-

szej pracy), administrowanie i działalność wspierająca (32%), rolnictwo (28%), przetwórstwo 

przemysłowe (27%), górnictwo oraz dostawa wody i gospodarowanie ściekami i odpadami 

(po 26%). Z kolei absolwenci techników i szkół policealnych znaleźli pracę głównie w górnic-

twie (45% absolwentów przyjętych w tej branży do pierwszej pracy), w sekcji administrowanie 

i działalność wspierająca (ponad 39%), w handlu i naprawie pojazdów (36%) oraz w transpor-

cie i gospodarce magazynowej (35%).

Odpowiedzi na pytanie, jaka część absolwentów małopolskich szkół zawodowych 

znajduje pracę, można udzielić w oparciu o wyniki cytowanego już badania losów absol-

wentów szkół zawodowych, przygotowanego i zrealizowanego w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy w Krakowie w projekcie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Spośród 

niemal 6 tys. absolwentów, którzy ukończyli naukę w roku szkolnym 2009/10 i zostali przeba-

dani w rok po ukończeniu nauki, jedna trzecia pracowała, a kolejne 15% łączyło kształcenie 

z pracą. Najwięcej pracujących było wśród absolwentów szkół policealnych (48% pracowało, 

a 14% pracowało i uczyło się). Wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych pracowa-

ła ponad połowa, zaś absolwenci techników częściej kontynuowali naukę.
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Co robisz po ukończeniu szkoły? – odpowiedzi absolwentów szkół 

zawodowych z Małopolski z rocznika 2009/10 – w podziale na typy szkół

33%

48%

30%
39% 37%

26%

24%

24%

32% 32%

26%

15%

29%

17%
17%

15% 14% 16% 12% 15%

ogółem policealna technikum młodociani uczniowie ZSZ

pracuję i uczę sięuczę sięnie pracuję, nie uczę siępracuję

Źródło: Badanie losów absolwentów szkół zawodowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

- Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, 2011 1NZwMS39/201

Najwięcej pracujących było wśród absolwentów szkół zawodowych o profi lu społecz-

no-medycznym (51% i 15% łączących naukę z pracą), nieco mniej pracujących absolwentów 

ukończyło szkołę o profi lu mechaniczno-mechatronicznym (odpowiednio 45% i 14%) lub rol-

no-przetwórczym (43% i 10%). Najwyższy udział osób nie pracujących i niekontynuujących 

nauki wystąpił w przypadku absolwentów szkół o profi lu usługowym (35%), rolno-przetwór-

czym (30%), budowlanym (29%) oraz turystyczno-gastronomicznym (28%).

Wyniki badania absolwentów pokazały, że po zakończeniu nauki w szkole zawodowej pracę 

zarobkową podjęło 64% uczestników badania, przy czym 16% w momencie badania (rok po 

ukończeniu szkoły) już nie pracowało. Najwięcej kontynuujących pracę było wśród absolwen-

tów szkół policealnych – 60%, najmniej – wśród absolwentów techników.

Czy po skończeniu nauki wiosną 2010 roku pracowałeś zarobkowo?

48% 50% 50%
45%

60%16% 14% 14%
18%

12%

36% 36% 36% 37% 29%

ogółem uczniowie ZSZ młodociani ZSZ technikum szkoła policealna

tak i nadal pracuję tak, ale już nie pracuję nie

Źródło: Badanie losów absolwentów szkół zawodowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

- Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, 2011 1NZwMS40/201
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W przypadku zawodów reprezentowanych przez więcej niż 10 uczestników badania losów 

absolwentów, oszacowano, jaka część osób, które podjęły pracę po ukończeniu szkoły, nadal 

ją wykonuje. Pierwszą pracę kontynuowali wszyscy absolwenci technikum górnictwa pod-

ziemnego, 92% asystentek stomatologicznych, 79% opiekunów medycznych, 78% piekarzy 

i 77% techników farmaceutycznych, a także zaledwie 28% mechaników-monterów maszyn 

i urządzeń oraz 26% techników technologii odzieży. Najwięcej osób, które zmieniły pracę, 

było pośród techników architektury krajobrazu (23%) oraz wśród techników elektryków i ma-

sażystów (po 22%). Żadnej pracy nie podjęło 60% techników technologii odzieży, 56% me-

chaników-monterów maszyn i urządzeń, 53% techników leśników i 52% techników architek-

tury krajobrazu.

Niepokojącym zjawiskiem jest stosunkowo niski poziom wykorzystywania w pracy wie-

dzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki zawodu. W przypadku osób wykonujących 

w momencie badania tę samą pracę, którą podjęli po ukończeniu szkoły, 37% stwierdziło, że 

zgadza się ona z wyuczonym zawodem, 20% wykorzystywało w pracy wyuczone umiejętno-

ści, ale zawód wykonywany przez nich był inny niż wyuczony, zaś 43% miało pracę niezgodną 

z wyuczonym zawodem i nie wykorzystywało zdobytych umiejętności. Osoby, które zmieniły 

pracę, jeszcze rzadziej wskazywały na zgodność pracy z zawodem wyuczonym (odpowiednio 

33%, 17% i 50%). Najrzadziej zgodność zawodu wykonywanego z wyuczonym występowała 

wśród uczniów techników, najczęściej – absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, któ-

rzy odbywali naukę w trybie przygotowania zawodowego młodocianego pracownika. Jako 

przyczynę podejmowania pracy w zawodzie innym niż wyuczony najczęściej wskazywano 

brak możliwości znalezienia pracy w swoim zawodzie (60%), wybór lepiej płatnej oferty (18%) 

lub propozycji pracy, której towarzyszyły lepsze warunki pozapłacowe (5%). Znalazły się też 

osoby, które nie chciały pracować w swoim zawodzie (16%). Prawdopodobnie tę ostatnią – 

dość liczną – grupę stanowiły osoby, które źle wybrały kierunek kształcenia.

Absolwentów poproszono też o ocenę, czy w programie nauki w szkole zawodowej zabrakło 

elementu, który mógłby być dla nich przydatny w karierze zawodowej. Twierdząco odpowie-

działo 29% zapytanych.

Czego zabrakło w szkole zawodowej?

praktyki• 

praktyk zawodowych (lepszych merytorycznie/lepiej zorganizowanych/w ciekawszych miejscach/dłuższych• 

języka obcego• 

wyposażenia pracowni• 

nowoczesnego/specjalistycznego sprzętu/możli-• 

wości nauki obsługi takiego sprzętu

kompetentnej/lepszej kadry (pod względem mery-• 

torycznym)

przedmiotów zawodowych, specjalistycznych • 

(większej liczby godzin)

matematyki (na wyższym poziomie/większej liczby • 

godzin)

nauki języka/ów obcego/ych zawodowego/ych• 

specjalistycznej wiedzy/umiejętności z zakresu pie-• 

lęgniarstwa: praca z niepełnosprawnym, chorym na 

padaczkę, zastrzyki 

uczniowie ZSZ

technikum

policealna

Źródło: Badanie losów absolwentów szkół zawodowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

- Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, 2011 1NZwMS41/201
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Istotnym problemem jest „nadprodukcja” absolwentów w zawodach silnie reprezen-

towanych w rejestrach bezrobotnych. W Barometrze zawodów19 z roku 2011 większość 

zawodów technikalnych wymienianych jako nadwyżkowe (to znaczy takie, w których licz-

ba dostępnych pracowników przewyższa zapotrzebowanie rynku pracy) stanowiły zawody, 

w których corocznie uczy się najwięcej młodzieży uczęszczającej do szkół zawodowych w Ma-

łopolsce: specjalista ds. żywności i żywienia, technik mechanik, ekonomista, technik budow-

nictwa, technik informatyk i technik elektronik. Wśród zawodów nadwyżkowych znalazły się 

także inne, mniej licznie reprezentowane zawody nauczane w technikach i szkołach policeal-

nych (technicy mechanicy, technicy elektronicy, technicy telekomunikacji, technicy elektrycy, 

technicy informatycy, pracownicy obsługi turystycznej) oraz w zasadniczych szkołach zawo-

dowych w Małopolsce (ślusarze, krawcy i pracownicy produkcji odzieży). Dla sytuacji w tych 

zawodach, co podkreślają pracownicy powiatowych urzędów pracy biorący udział w opra-

cowaniu barometru, charakterystyczne jest, że absolwenci masowo rejestrują się w urzędzie 

pracy jako bezrobotni zaraz po skończeniu szkoły i pozostają w rejestrach przez długi czas. 

Pracodawcy nie są zainteresowani ich zatrudnieniem, gdyż poszukują osób z uprawnieniami 

i doświadczeniem, a tego szkoły często nie zapewniają. Co więcej: z uwagi na wciąż ograni-

czony dostęp szkół zawodowych do nowych technologii, absolwenci już na starcie wyposa-

żeni są w przestarzałe umiejętności.

19 Barometr zawodów to badanie prowadzone corocznie przez powiatowe urzędy pracy z województwa mało-

polskiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie – Małopolskim Obserwatorium Rynku 

Pracy i Edukacji. Barometr jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą tworzoną przez ekspertów z powiato-

wych urzędów pracy. Opracowania z poszczególnych edycji badania są dostępne w serwisie

www.obserwatorium.malopolska.pl.
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VI. Wnioski

W Małopolsce od kilku lat maleje liczba szkół zawodowych – zarówno dla młodzieży, jak  �
i dorosłych. Na stałym poziomie utrzymuje się jedynie liczba szkół specjalnych. Powoli 

przybywa szkół zawodowych prowadzonych przez organizacje pracodawców, stowa-

rzyszenia lub przedsiębiorców.

Wraz z liczbą placówek maleje też liczba uczniów szkół zawodowych, przy czym spa- �
dek ten jest nierównomierny. W przypadku większości zawodów nauczanych w zasad-

niczych szkołach zawodowych nominalnemu spadkowi liczby uczniów nie towarzyszył 

spadek udziału osób uczących się danego zawodu w ogóle uczniów ZSZ. Była to sytu-

acja wyraźnie odmienna od tej w szkołach policealnych i technikach, gdzie spadkowi 

nominalnemu towarzyszył zwykle spadek udziału.

Istotnym problemem dla szkolnictwa zawodowego jest niewystarczająca dostępność  �
praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Tymczasem nauka zawodu na stanowisku 

pracy, szczególnie prowadzona w systemie dualnym, jest zdecydowanie bardziej efek-

tywna z punktu widzenia rynku pracy. Prowadzenie nauki zawodu w systemie dualnym 

pozwala na zintegrowanie treści nauczania oraz na szybsze przygotowanie młodzieży 

do wykonywania zawodu, co jest postrzegane przez pracodawców jako duży atut. 

Efektywność praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwie zależy przede wszystkim  �
od pełnego zaangażowania pracodawców, szkoły i uczniów w pozyskanie umiejętności 

zawodowych. Równie istotny jest odpowiedni wybór czasu odbywania praktyk w zakła-

dzie pracy oraz zgodność nauczania teoretycznego i praktycznego z nauką realizowa-

ną na stanowisku pracy. Uczniowie rozpoczynając praktyki w zakładzie pracy powinni 

znać zagadnienia teoretyczne, a także poznać podstawy praktyki w warsztatach szkol-

nych. W innym wypadku praktyki są czasem straconym zarówno dla zakładu, jak i dla 

uczniów. 
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Pośród wartych polecenia rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu jest organi- �
zacja praktyk w trybie zbliżonym do prowadzenia kształcenia młodocianych pracowni-

ków: uczniowie odbywają praktyki u pracodawcy przez jeden dzień w tygodniu w ciągu 

całego roku szkolnego.

Świadomość korzyści płynących z prowadzenia praktycznej nauki zawodu sprzyja po- �
dejmowaniu współpracy ze szkołą i pozytywnie wpływa na jej jakość oraz efekty dla 

wszystkich zainteresowanych.

Korzyści dla pracodawcy:

przygotowanie przyszłego pracownika �
możliwość sprawdzenia predyspozycji potencjalnego pracownika przed jego zatrudnie- �
niem

pozytywna selekcja potencjalnych kandydatów do pracy �
wymiar promocyjny: fi rma zyskuje renomę dobrego pracodawcy, a także przedsiębior- �
stwa, w którym pracują fachowcy, umiejący dzielić się wiedzą zawodową

korzyści psychologiczne. �

Warunkiem efektywnej współpracy jest inicjatywa fi rmy – pracodawca, który nawiązuje  �
współpracę ze szkołą, na ogół lepiej wie, czego powinien nauczyć i w jaki sposób, niż 

ten, który do współpracy jest nakłaniany przez szkołę. Natomiast inicjatywa ucznia (jego 

aktywność w poszukiwaniu pracodawcy, który przyjmie go na praktyczną naukę zawo-

du) jest okolicznością sprzyjającą efektywnej współpracy.

Rola szkoły powinna polegać na aktywnej współpracy z pracodawcą w zakresie ustalania  �
programu praktycznej nauki zawodu oraz na kontroli przebiegu nauki, a zwłaszcza po-

stawy uczniów wobec niej. Ważnym zadaniem szkoły jest też dbanie o dobre kontakty 

z absolwentami, którzy są nosicielami opinii o szkole i potencjalnymi sprzymierzeńcami 

w nawiązywaniu współpracy szkoła – pracodawca.

Wyniki przytaczanych badań wskazują na duże znaczenie doradztwa zawodowego,  �
które pozwala podjąć decyzję o kierunku kształcenia odpowiednio wcześnie, to znaczy 

przed rozpoczęciem edukacji w szkole zawodowej. Uczniowie, którzy źle wybrali kie-

runek nauki, wykazują niewielkie zaangażowanie w nabywanie wiedzy i umiejętności 

zawodowych, a często po jej zakończeniu nie szukają pracy w wyuczonym zawodzie. 

W tej sytuacji środki fi nansowe przeznaczone na ich kształcenie zawodowe należy uznać 

za zmarnowane.

Instytucje publiczne, w tym władze lokalne, powinny podjąć bardziej aktywne działania  �
w celu zachęcania pracodawców do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Działania 

te powinny też być bardziej nagłośnione. Jeśli pracodawca zostanie przekonany, że 

kształcenie młodych jest dla niego korzystne w chwili obecnej i może przynieść korzyści 

w przyszłości, sam wyjdzie z inicjatywą do szkół i lepiej będzie się wywiązywał z obo-

wiązków związanych z prowadzeniem nauki zawodu. Prowadzone w tym zakresie dzia-

łania projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” – m. in. spotkania 

branżowe z pracodawcami, które odbywały się w podregionach województwa jesienią 

2011 roku – są krokiem w dobrym kierunku.

W latach 2009–2011 70% zdawalność obu egzaminów zawodowych (pisemnego i prak- �
tycznego, organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) osiągnięto w oko-

ło 80% zawodów nauczanych w zasadniczych szkołach zawodowych i w niecałych 50% 

zawodów nauczanych w technikach i szkołach policealnych. Zatem problemy ze zda-

walnością występują w 20% zawodów nauczanych w ZSZ i ponad 50% zawodów tech-
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nikalnych. Ogólnie rzecz biorąc rozdźwięk między zdawalnością egzaminu pisemnego 

i praktycznego w technikach i szkołach policealnych jest dużo większy niż w zasadni-

czych szkołach zawodowych. Wynika to przede wszystkim z tendencji do nieprzystę-

powania do egzaminu uczniów z ZSZ, którzy mieliby znikome szanse na jego zdanie, 

a także z konieczności przygotowywania się przez uczniów techników w tym samym 

czasie do egzaminów zawodowych i maturalnych, prawdopodobnie ze szkodą dla wyni-

ków tych pierwszych. Niemniej taki poziom zdawalności powinien zachęcać do dalszych 

starań skierowanych na podnoszenie jakości nauczania w szkołach zawodowych.

Przy planowaniu kształcenia zawodowego, w szczególności otwierania bądź wygasza- �
nia kierunków kształcenia, większy nacisk powinien być kładziony na ocenę przydat-

ności wykształcenia dla rynku pracy. Należy przy tym pamiętać, że absolwent bez do-

świadczenia (nabytego w ramach kształcenia dualnego czy praktyk) i uprawnień nie jest 

poszukiwanym pracownikiem. 
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